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Abstract 

The mathematics textbook is dominating the teaching in Swedish schools today. 

Studies show that students don’t experience this as motivating or meaningful. Recent 

research has shown that problem solving could increase students’ motivation. The 

aim of this study is to examine how problem solving affects motivation in 6th grade 

students. The study also examine how students experience the teaching, both through 

work in the textbook and with problem solving, and how the interaction appears in 

the classroom during the different ways of working. The result shows that the 

students experienced problem solving in groups as positive. They expressed that it is 

more rewarding to work with more comprehensive tasks that is challenging than 

calculating in the textbook. During the work with problem solving the students talked 

more to each other about mathematics and used relevant terms. When they worked 

with the textbook they mostly talked to the teacher when they needed help. One 

conclusion that can be drawn from this study is that it is positive to work with 

problem solving as it is perceived more fun and therefore more motivating, but 

education still needs to be varied to reach all types of learners. 

Keywords: Mathematics, motivation, problem solving, enjoyment and enthusiasm to learn 

Sammanfattning 

Undervisningen som till störst del bedrivs i Sverige idag är arbete i 

matematikläroboken. Forskning visar att eleverna inte upplever att detta arbetssätt är 

motiverande eller meningsfullt. Problemlösning har i tidigare forskning visat öka 

elevernas motivation. Studiens syfte är att undersöka hur problemlösning kan 

påverka motivationen hos elever i årskurs 6. Studien undersöker även hur eleverna 

upplever undervisningen, både genom arbete i läroboken och problemlösning, och 

hur interaktionen ser ut i klassrummet under de olika arbetssätten. Resultatet visar 

att eleverna upplevde arbete med problemlösning i grupper som positivt. De 

uttrycker även att det är mer givande att få arbeta med mer omfattande uppgifter som 

ger utmaning än att sitta och räkna massa tal i läroboken. Under arbetet med 

problemlösning pratade eleverna mer med varandra om matematik, och använde 

relevanta begrepp, jämfört med arbetet i läroboken då de framför allt pratade med 

läraren när de behövde hjälp. En slutsats som kan dras från denna undersökning är 

att det är positivt att arbeta med problemlösning då det upplevs roligare och mer 

motiverande, men undervisningen behöver fortfarande varieras för att nå alla typer 

av elever. 

Nyckelord: Matematik, motivation, problemlösning, lust att lära 
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1.0 Inledning 

Hur kan jag få mina elever mer motiverade under matematikundervisningen och 

hur får jag dem att bli aktiva deltagare? Den frågan ställer sig nog många lärare 

varje dag. Många har tyvärr dåliga erfarenheter av matematik och har därmed 

negativa känslor kring ämnet (Malmer, 2002; Skolverket, 2003a). Praktiskt taget 

alla elever börjar skolan med en stark lust att lära men den går för många elever 

förlorad när de går vidare genom skolan (Skolverket, 2003a). En anledning till att 

många känner olust inför ämnet, kan vara att matematikkunskap är så lätt att mäta 

och tydligt kategoriserande. Det finns tydliga rätt och fel. Dessutom mäts oftast 

kunskaper av kvantitativ natur; hur många rätt på provet man fick eller hur långt 

man har kommit i läroboken (Malmer, 2002). Ett tydligt kategoriserande av 

elever, där vissa kan och vissa inte kan, skulle kunna påverka elevernas tilltro till 

sin egen förmåga och intelligens (Skolverket, 2003a; Boaler, 2011). Ämnet kan 

alltså verka både stärkande och nedbrytande (Boaler, 2011; Pimta, Tayruakham 

& Nuangchalerm, 2009). Om eleverna tror på sin förmåga att lära matematik kan 

deras prestation, motivation (Pimta, Tayruakham & Nuangchalerm, 2009) och, 

som läroplanen (Lgr 11) lägger stor vikt vid, lusten att lära öka (Skolverket, 

2003a). Förhållandevis tidigt kan vi urskilja elever som förstår och är motiverade 

från de som inte förstår och upplever matematiken som svår och tråkig 

(Skolverket, 2003a). På grund av att matematik ofta arbetas med på ett abstrakt 

plan kan många elever ha svårigheter att förstå (Pettersson & Wistedt, 2013). 

Detta kan bero på en skillnad i våra förmågor att kunna koppla samman det 

konkreta med det abstrakta. Elever behöver få uppleva att matematiken även är 

en konkret verksamhet för att uppfatta ämnet som meningsfullt och öka 

förståelsen (Skolverket, 2003a).  

Undervisningsmetoden som dominerar idag, att oftast enbart utgå från 

matematikläroboken, bör enligt Skolverket (2003b) varieras med olika typer av 

arbetssätt där eleverna får möta olika varianter av innehåll och arbetssätt. Arbetet 

med matematik bör ge eleverna möjlighet att arbeta med långa problem som 

kombinerar många olika områden i matematikämnet, till skillnad mot de korta 

räkneövningar som presenteras i läroboken (Boaler, 2011). Problemlösning är ett 

arbetssätt där eleverna får chans att möta verklighetsbaserade, utmanande och 

öppna uppgifter (Boaler, 2011; Grevholm, 2012; Malmer, 2002; Löwing; 2006) 

där de även får möta andra elevers uppfattningar och perspektiv (Skolverket, 

2003b; Grevholm, 2012). Vi måste utgå från utvecklade matematiska förmågor 
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och förståelse snarare än antal avklarade uppgifter som står i fokus vid arbetet i 

matematikläroboken.  

I min tidigare litteraturstudie tydliggjordes att elevers prestation och motivation 

kan öka genom att de blir utmanade i matematiken och ser anknytningen till 

verkligheten (Hansson, 2014). Detta är något som kan uppnås genom 

problemlösning. Problemlösning handlar om att elever får chans att uppleva 

matematiken som meningsfull och knuten till verkligheten. Det innebär också att 

alla elever ska få chans att arbeta med samma uppgift, det finns olika metoder att 

lösa problemet på. Genom att arbeta med problemlösning kan lärare nå alla elever, 

de kan anpassa uppgiftens nivå utifrån deras intresse och förmågor, den är samma 

för alla men ändå individanpassad. (Larsson, 2007; Grevholm, 2012; Lundgren & 

Lökholm, 2006). Att arbeta med problemlösning och låta eleverna arbeta 

tillsammans verkar öka elevernas motivation. Att arbeta tillsammans med andra 

och få samtala i samband med problemlösning är viktigt för elevernas utveckling. 

De behöver få använda sitt språk för att sätta ord på matematiken för att skapa 

förståelse som i sin tur leder till ökad motivation. Utifrån detta har jag valt att 

undersöka hur motivation kan förändras genom problemlösning där eleverna får 

arbeta både enskilt och tillsammans med andra, där de får chans att uttrycka sina 

egna tankar och uppleva andra elevers sätt att tänka. Det är viktigt att genomföra 

denna typ av undersökning då Skolverket (2003a) menar att lusten att lära och 

motivationen behöver förbättras i den svenska skolan. Det är en negativ spiral som 

minskar motivationen och lusten att lära ju längre eleverna går i skolan. Därför 

behöver undervisningen utvecklas för att möta denna negativa trend, för att 

eleverna ska behålla motivationen och lusten att lära i ämnet matematik. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är alltså att undersöka elevers motivation i 

problemlösande aktiviteter. Studien kommer att undersöka elevernas deltagande i 

en, för den klassrumssituationen, vanlig lektion och en lektion där problemlösning 

är i fokus. Den kommer även att undersöka elevers uppfattning angående ämnet 

matematik och deras uppfattning om problemlösning. Utifrån detta syfte har 

följande frågor formulerats. 

1.2 Frågeställning 

- Vad upplever eleverna som motiverande i ämnet matematik? Kan 

problemlösning leda till ökad motivation hos elever? 
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- Hur upplever eleverna problemlösningslektionen och den undervisning 

som till störst del bedrivs i klassen? 

- Hur skulle eleverna vilja arbeta med matematik? 

- Kan man urskilja skillnader i interaktionsmönster mellan lektionerna 

och i sådana fall på vilket sätt?  
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2.0 Teoretisk bakgrund 

2.1 Skollagen och Lgr 11 

Utgångspunkten i denna undersökning är att alla elever har rätt att utveckla en 

livslång lust att lära. Alla har rätt att utvecklas efter sin egen förmåga och sina 

förutsättningar. Detta betyder alltså att varje elev ska, utifrån sin egen förmåga att 

lära, få utvecklas inom matematiken och få chans att uppleva ämnet som något 

roligt och spännande (SFS 2010:800). 

Att eleverna ska utveckla ”en livslång lust att lära” (SFS 2010:800; Skolverket, 

2011) är något av de viktigaste mål svenska skolan har. Eleverna ska uppleva att 

utbildningen är meningsfull för dem just nu, men de ska även utvecklas och 

förberedas för deras vuxna liv som deltagare i samhället. Eleverna ska även 

utveckla ett personligt ansvar och demokratiska värderingar utifrån det arbete som 

genomförs (Skolverket, 2011).  

2.2 Matematiska förmågor 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) kan vi läsa om att syftet med 

matematikundervisningen är att eleverna ska utveckla vissa förmågor. De 

förmågorna är kopplade till begrepp, beräkning, resonemang, kommunikation och 

problemlösning. Läraren har ett stort ansvar att bjuda in alla elever att uttrycka sig 

utifrån dessa förmågor (Grevholm, 2012).  

Förmågorna som presenteras i kursplanen för matematik innebär att: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, 

s. 63). 

För att eleverna ska få chans att uttrycka dessa förmågor krävs att de deltar i 

matematiska aktiviteter. En matematisk aktivitet kan vara utformad som 

problemlösning som är av olika svårighetsgrad, både enkla men även mer 

komplexa där det krävs kreativitet för att hitta en lösning (Pettersson & Wistedt, 

2013). Uppgifterna kan innefatta laborativt material, arbete enskilt och i grupp 
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samt diskussioner i helklass för att ge alla elever en chans att uttrycka sina 

förmågor i de situationer och på de sätt de känner att de kan hantera. De bör alltså 

inte vara rutinuppgifter där endast mekaniska räkningen övas (Pettersson & 

Wistedt, 2013). 

Förmågor går att påverka, det är ingenting man antingen har eller saknar. Den 

viktigaste faktorn i denna förändring har undervisningen och hur den är utformad 

(Malmer, 2002). Den ska enligt Skolverket (2011) låta eleverna få chans att 

utveckla tilltron till den egna förmågan och ett intresse för ämnet samt hur de kan 

få användning av matematik i sin vardag. En varierande undervisning låter 

eleverna visa sina individuella styrkor utifrån förkunskaper och intresse (Petterson 

& Wistedt, 2013; Skolverket, 2003b) och tillför även stöd i de situationer eleverna 

har behov av det. 

2.3 Motivation och lust att lära 

Att uppleva motivation i arbetet med matematik är viktigt för att prestera i ämnet 

(Hansson, 2014). Motivation är något abstrakt som är svårt att definiera. Dock 

menar Lundgren och Lökholm (2006) att motivation kan definieras ”som de inre 

processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (s. 45). De menar alltså 

att vi är i behov av motivation för att påbörja, hitta vägar för att ta oss igenom och 

hålla oss fokuserade under en matematisk aktivitet med ett tydligt mål (Lundgren 

& Lökholm, 2006; Skolverket, 2003a). Om dessa inre processer inte förekommer 

kan vi inte ta oss an någonting (Lundgren & Lökholm, 2006).  

Motivation är något som är tämligen stabilt över tid. Det är möjligt att påverka 

genom att förändra yttre eller inre faktorer (Hansson, 2014). Det som är enklast 

att förändra handlar om de yttre faktorerna, hur vi arbetar i klassrummet. För att 

lyckas motivera alla elever och ge dem chansen att utveckla sina matematiska 

förmågor krävs en undervisning som är varierad och meningsfull (Skolverket, 

2003b; Malmer, 2002). Om det arbetssätt som används inte är varierad och 

meningsfull kan elevens självtillit påverkas negativt och därmed minska 

motivationen hos eleverna, de kan då uppleva att de inte förmår lösa uppgifterna. 

Genom att undervisa på sätt som låter eleverna lösa matematiska uppgifter på 

deras nivå och strax över kan de uppleva sin egen kunskap som tillräcklig och 

upptäcka att de når längre genom att anstränga sig mer (Lundgren & Lökholm, 

2006). För att kunna nå alla elever på olika nivåer krävs en varierande 

undervisning gällande innehåll, arbetssätt och läromedel. Uppgifterna bör vara 

begripliga, meningsfulla och utmanande. Elever behöver även konkreta och 
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praktiska arbetssätt i ett till stor del abstrakt ämne (Skolverket, 2003a; Malmer, 

2002). 

Oftast beskrivs lust att lära genom tillfällen när vi känner lust, då hela vår kropp 

är engagerad och både tanke och känslor är aktiva. Skolverket (2003a) menar att 

många elever har förklarat att de känner lust när de tillslut förstår något de haft 

problem med. Det handlar både om individuell och gemensam lust där förståelse 

skapas tillsammans där nyfikenhet och fantasi upplevs. Lust att lära definieras 

närmast med att känna ett inre driv och tilltro till sin förmåga att skapa kunskap 

både individuellt och gemensamt med andra (Skolverket, 2003a). 

2.3.1 Yttre och inre motivation 

Motivation kan delas in i två delar, yttre och inre motivation (Lundgren & 

Lökholm, 2006; Skolverket, 2003a). Yttre motivation innebär att yttre faktorer 

påverkar vår vilja att genomföra och klara olika uppgifter. Det kan till exempel 

handla om ”goda råd”, belöning eller hot i form av negativa konsekvenser 

(Lundgren & Lökholm, 2006). I skolans värld kan betyg, samtal hem, 

uppmaningar, chansen att få göra något roligt eller andra typer av påtryckningar 

ingå i vad som kallas yttre motivation. Problemet med yttre motivation är att ett 

beteende kan förbättras under tiden då dessa hot eller belöningar är aktuella. 

Däremot kan beteendet gå tillbaka till det oönskade om dessa yttre motivationer 

avlägsnas. En risk med användandet av yttre motivation är att den inre 

motivationen kan försvagas till fördel för den yttre (Lundgren & Lökholm, 2006).  

Inre motivation å andra sidan innebär ett driv och en vilja att genomföra uppgifter 

utifrån sig själv, vilket handlar mer om våra känslor. Vi gör saker för att vi vill 

och tycker om det. Denna typ av motivation drivs ofta av nyfikenhet, lust och 

upptäckarglädje (Lundgren & Lökholm, 2006). För att den yttre motivationen, till 

exempel beröm, ska kunna stärka den inre krävs att denna positiva förstärkning 

används väl genomtänkt med specificerat innehåll för att det ska upplevas som 

legitimt (Lundgren & Lökholm, 2006). 

2.4 Hur undervisning till störst del bedrivs idag 

Vi kan såklart inte göra en generell redogörelse i detta avseende, men en stor del 

av den aktuella forskningen pekar åt samma håll. Undervisning idag består till stor 

del av hastighetsindividualisering utifrån läroböcker och stenciler genom tyst 

räkning med lite variation (Pettersson & Wistedt, 2013; Löwing, 2006; Boaler, 

2011). Det är till stor del färdighetsträning. Detta är en undervisningsmetod som 
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ofta är nedärvd från tidigare generation av lärare och alltså dåligt anpassad till 

dagens forskning kring pedagogik. Den individualisering som var populär under 

70-talet syns även i många matematikläroböcker som används idag (Löwing, 

2006). Många lärare har vant sig vid denna typ av undervisning och upplever en 

trygghet i att följa läroboken (Malmer, 2002; Löwing, 2006). Det är däremot inte 

enbart negativt att arbeta genom matematikläroboken, det är viktigt att kunna 

använda räknesätten på rätt sätt och kan enligt Skolverket (2003a) vara 

motiverande för eleverna att räkna rätt och att förstå. 

Med hastighetsindividualisering menas att ”alla elever arbetar med samma 

läromedel, men var och en i sin takt” (Pettersson och Wistedt, 2013, s. 60). Detta 

leder till att elever kan arbeta med helt skilda områden i boken vilket försvårar 

matematiska samtal och helklassdiskussioner (Pettersson & Wistedt, 2013). 

Löwing (2006) och Boaler (2011) är överens om att det kan se ut att fungera bra 

på ytan och upplevas som en optimal situation för elevernas lärande, de vet vad 

de ska göra och det innebär att de kan arbeta på i den takt de vill och ber läraren 

om hjälp om de behöver. Denna typ av arbetssätt motiveras med att elever 

individuellt skapar sin egen kunskap och att alla behöver olika lång tid för denna 

process (Löwing, 2006). De arbetar med samma uppgifter och innehåll men ges 

den tid de behöver. Det är riktigt att olika elever behöver olika lång tid på samma 

uppgift, men de är även i behov av varierande svårighetsgrad. En del elever 

behöver utmanas med mer krävande uppgifter samtidigt som andra elever behöver 

uppgifter med lägre svårighetsgrad där de får chans att lyckas. Det betyder att alla 

uppgifter i en lärobok inte passar alla elever och att en individanpassning bör ske, 

inte enbart med hastigheten utan även med innehållet (Malmer, 2002). 

Det som händer när eleverna arbetar med så vitt skilda delar av boken är att läraren 

måste ge enskilda elever individuell undervisning och individuellt stöd då 

gemensam genomgång inte är möjlig (Pettersson & Wistedt, 2013; Löwing, 

2006). Detta leder uppenbarligen till att mycket tid slösas på att upprepa samma 

instruktioner vid flera tillfällen. Det kan även leda till att många elever behöver 

stöd samtidigt, att de får vänta länge på hjälp och tappar därmed fokus på 

matematiken. Läraren kan då inte ge alla elever den tid för samtal de behöver för 

att själva kunna resonera sig fram till en lämplig lösning. Det kan innebära att 

läraren till stor del lotsar eleverna fram till lösningen, alltså ger dem en metod de 

ska använda eller rent av ger dem svaret. Om eleverna har givits lösningen på en 

typ av uppgift är de ofta i behov av hjälp återigen när de möter liknande uppgifter. 

När läraren lotsar eleverna på detta sätt går eleverna även miste om chansen att 
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genom samtal bygga upp ett matematiskt språk (Löwing, 2006). Läraren går även 

miste om möjligheten att kunna inleda lektioner med att skapa förförståelse inför 

ett område och avrunda lektionen med samtal kring vad de har lärt sig (Löwing, 

2006).   

Boaler (2011), Pettersson och Wistedt (2013) påpekar ännu ett problem angående 

hur undervisningen till störst del bedrivs idag, att eleverna arbetar under tystnad 

och detta arbetssätt är inte att föredra. Boaler (2011) menar att tystnaden som 

lägger sig över klassen när de arbetar i läroboken är problematisk och ineffektiv 

då många har ett behov av att diskutera metoderna för att fullständigt förstå. De 

kan uppfatta att de förstår lösningar men ha svårt att förklara varför de fungerar 

som de gör (Boaler, 2011; Pettersson & Wistedt, 2013). Boaler (2011) menar även 

att elever får en skev bild av matematiken, att det är ”en samling regler och 

beräkningsmetoder som beskrivs i läroböckerna” (s. 50), vilket medför att de 

missar att ämnet snarare handlar om att problematisera och begripliggöra vår 

verklighet. De missar även chansen att få uttrycka sig matematiskt och träna sin 

förmåga kring diskussion och resonemang (Boaler, 2011). Då de missar chansen 

att samtala läggs ett större ansvar på eleverna att själva utveckla 

matematikkunskaper på egen hand (Löwing, 2006). 

Sammanfattningsvis kan vi se att detta arbetssätt till stor del handlar om att ”flytta 

siffror” och kopiera metoder. Eleverna missar chansen att utveckla en god 

taluppfattning och logiskt tänkande samt uppleva matematiken som kreativ och 

meningsfull. Denna typ av undervisning är bristfällig gällande 

verklighetsförankring, anpassning till elevernas erfarenheter, konkretisering och 

undersökande. Matematiken blir då abstrakt och eleverna kan få uppfattningen att 

det viktigaste med arbetet i ämnet är antalet lösta uppgifter (Malmer, 2002). 

Den undervisning som överförts genom tradition handlar till stor del om att öva 

upp färdigheter där beräkning av (Skolverket, 2003a), eller som tidigare nämnts 

”flytta siffror” (Malmer, 2002). Fokus har numera flyttats till att låta eleverna lära 

sig att kommunicera och använda matematiken för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2003a). 

2.5 Problemlösning 

För att kunna möta kravet på att undervisningen ska vara verklighetsanpassad, 

meningsfull och utmanande kan vi använda oss av problemlösande undervisning 

där elever får chans att lära av varandra. Problemlösning är dock inte helt lätt att 

definiera. Det beror på vilken lärare som undervisar, hur individen uppfattar det 
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givna problemet, hur utmanande det känns, individens tankestrukturer och 

tidigare erfarenheter. Det beror även på situationen där problemet presenteras. En 

uppgift kan alltså vara ett problem för en individ men inte för en annan 

(Grevholm, 2012; Malmer, 2002).   

För att beskriva vad ett problem är kan vi börja med att konstatera vad ett problem 

inte är. Ett problem är inte en rutinuppgift eller standarduppgift, vilket innebär 

uppgifter som inte kräver någon ansträngning. Alltså att det finns en metod som 

eleven vet ska användas och som snarare innebär en färdighetsträning i metoden 

(Grevholm, 2012). Vi har tidigare liknat detta med att ”flytta siffror” (Malmer, 

2002). För att klassas som ett matematiskt problem måste uppgiften uppfattas som 

ansträngande, en utmaning där ingen given metod är presenterad eller uppenbar.  

Många uppfattar problemlösning i matematik som grunden i ämnet (Grevholm, 

2012). Samtidigt är det många som har dåliga erfarenheter av matematik och 

uppfattar problemlösning som något svårt och skrämmande (Malmer, 2002). 

Enligt Grevholm (2012) kan vi genom att arbeta med problemlösning involvera 

flera delar av matematiken och därmed få en helhet. Det är genom denna helhet 

som vi kan nå förståelse för ämnets fulla potential. När vi lär genom förståelse 

ökar motivationen och positiva attityder mot ämnet. När kunskap sammanlänkas 

och fördjupas ökar vår förståelse, vilket kan leda till att vi minns bättre och 

därmed koppla samman kunskap lättare. Det leder till en positiv spiral där även 

ett mer självständigt tänkande utvecklas. (Grevholm, 2012). Detta är viktigt därför 

att många människor uppfattar matematik som statiskt, en situation där vi ”flyttar 

siffror”, där vi måste komma fram till ett korrekt svara snarare än att lära oss 

metoder (Malmer, 2002). Om vi låter eleverna arbeta med problemlösning 

kommer de att lära sig ett förhållningssätt till matematiken där lösningar och 

metoder är i fokus (Grevholm, 2012).  

Utöver att eleverna utvecklar de matematiska förmågorna utvecklas enligt 

Malmer många andra egenskaper som inte är direkt kopplade till ämnet: 

 uppöva förmågan att läsa och tolka text, 

 stimulera och utveckla det logiskt-analytiska tänkandet, 

 få utlopp för fantasi och kreativitet, 

 få tillfälle att under samtal argumentera och diskutera, 

 lära sig att välja och tillämpa olika lösningsstrategier, 

 sovra bland fakta i text, tabeller, diagram etc., 

 lära sig att kritiskt granska både fakta och resultat, 

 lära sig behärska lämpliga hjälpmedel (däribland miniräknare), 
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 upptäcka matematikens användning inom andra skolämnen, 

 uppnå en beredskap att möta och hantera vardagens ”matte-situationer” 

(Malmer, 2002, s. 192)  

För att nå problemlösandets fulla potential krävs att elever får arbeta med 

problemlösning ofta och under lång tid. Grevholm (2012) menar att det är en 

förmåga som tar lång tid att utveckla men att de flesta elever i slutändan vinner 

på att lära genom problemlösning.  

2.5.1 Rika matematiska problem 

Rika problem har i grunden samma kriterier som problem inom matematik. 

Däremot ställs ännu högre krav vad gäller den öppenhet som karakteriserar 

problem. Enligt Grevholm (2012) kan denna typ av problemlösning användas för 

att introducera nya matematiska tankegångar. Problemen ska vara lätta att förstå 

och arbetas med över en längre tid så att alla elever får möjligheten att hitta 

ingångar i det nya området enskilt eller tillsammans med andra (Grevholm, 2012; 

Pettersson & Wistedt, 2013; Larsson, 2007). Alla elever ska ges möjlighet att 

förstå och delta i samtal, elever med olika bakgrund kommer alltså att kunna delge 

sina erfarenheter. Alla har därmed chans att leda problemlösningen framåt. Även 

om de ligger på olika nivåer i sina matematikkunskaper kan dessa problem 

fungera som brobyggare med hjälp av dess struktur. Rika matematiska problem 

ska även kunna lösas med olika typer av metoder, vilket bjuder in till lättare eller 

mer komplicerade lösningar (Grevholm, 2012; Pettersson & Wistedt, 2013; 

Larsson, 2007; Lundgren & Lökholm, 2006), lösningarna kan även värderas som 

mer eller mindre effektiva, enklare eller mer komplicerade och även estetiskt 

tilltalande (Pettersson & Wistedt, 2013). Detta medför att både elever med 

svårigheter i och fallenhet för matematik kan arbeta med samma uppgift men med 

olika fördjupning, de kan antingen pröva sig fram till en lösning eller hitta en 

formel för alla liknande problem. För att detta ska gå att genomföra behöver alla 

även uppleva problemet som utmanande och kräva ansträngning utifrån deras 

nivå. Då problemlösning, och alltså även rika problem, bör vara 

verklighetsförankrade kan eleverna koppla matematiken till sin egen vardag och 

därmed finna nya problem som kan lösas (Grevholm, 2012). Grevholm beskriver 

fördelarna med rika matematiska problem på följande sätt: 

Det kan handla om uppgifter som samtidigt kan vara motiverande för 

många elever och värdefulla genom att de stödjer utvecklingen av viktiga 

matematiska begrepp. Det kan också vara uppgifter som effektivt kopplar 

samman matematiska och icke-matematiska kontexter med varandra. 
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Slutligen, menar Björkqvist, kan det vara uppgifter som är rika genom att 

de kopplar olika matematiska teman eller lösningsmetoder till varandra. 

(Grevholm, 2012, s. 207)  

Larsson (2007) menar att rika problem är en kombination av att få kommunicera, 

att få använda matematiska språk och begrepp, och individualisering eftersom att 

alla elever kan delta utifrån sin kunskapsnivå. Eleverna får möjlighet att gå ner på 

djupet och lösa problemet på ett mer abstrakt vis eller ta sig an uppgiften genom 

ett konkret sätt. 

2.6 ”Ensam matteelev är inte stark” 

Språk och lärande är tätt sammankopplat. Vygotskij uttrycker att ”thought is not 

merely expressed in words; it comes into existence through them” (Hansson, 

2011, s. 39). I likhet med Boaler (2011) är det av denna anledning viktigt att låta 

elever prata matematik istället för att endast tänka matematik. Det är ett tätt 

samarbete där språket utvecklar matematiskt lärande och matematisk förståelse 

utvecklar språket (Hansson, 2011). Om vi utgår från det sociokulturella lärandet 

är möten med andra viktigt för lärandet, där elever kan delge sina erfarenheter 

genom samtal (Säljö, 2000; Hansson, 2011; Löwing, 2006). Att får sätta ord på 

sina tankar hjälper även eleven att totalt erövra den kunskapen och utveckla ett 

mer komplext tänkande (Hansson, 2011). 

För att låta eleverna uttrycka sig genom språket behöver de ges tillfälle att arbeta 

tillsammans. För att eleverna ska dra nytta av att arbeta i grupp bör vi inte sätta 

ihop vilka grupper som helst. Eleverna bör få chans att arbeta tillsammans med 

andra som kan utmana deras tänkande och som vet mer i områden där de själva 

inte har lika mycket kunskaper. Alla elever har olika erfarenheter och kan koppla 

matematiken till sin verklighet. På så sätt får de nya perspektiv på området. När 

läraren ska sätta samman grupper bör detta ske med stor eftertänksamhet, att sätta 

ihop en grupp av sociala eller slumpmässiga skäl är inte gynnande för lärandet 

(Löwing, 2006). Att placera elever i grupp enbart på grund av deras kunskapsnivå, 

så kallad nivågruppering är inte heller gynnande för deras lärande. Snarare 

hämmar det chansen att utvecklas om de skapar en självbild utifrån den grupp de 

placeras i, speciellt om de placeras i någon av de lägre grupperna (Boaler, 2011). 

I motsats till det dominerande individuella arbetet i skolan idag är matematiken 

egentligen samarbetsinriktad. Om vi ska låta eleverna arbeta på liknande sätt som 

matematiker gör i sin profession bör vi låta dem arbeta i grupp (Boaler, 2011; 

Grevholm, 2012). Det finns många anledningar till att arbeta tillsammans med 
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matematik. Som tidigare nämnts lär vi av varandra, vi får även fler erfarenheter 

och idéer tillsammans samt upplever den glädje som uppstår då vi når en lösning 

på ett problem. Detta kräver att problemuppgifterna har öppna frågor som går att 

lösa på olika nivåer (Boaler, 2011). För att alla elever ska känna sig som en del 

av samtalet där de bidrar med att utveckla varandra är gruppsammansättningen av 

stor vikt. Enligt Vygotskij bör grupper vara sammansatt på så sätt att det finns 

elever som ligger något över kunskapsnivån i gruppen för att öka den 

gemensamma kunskaper och tillsammans lösa uppgifter som de individuellt inte 

skulle kunna lösa (Säljö, 2000).  

I vissa fall ställer arbetet i grupp krav på enskilda eleven. De som har en högre 

kunskapsnivå förväntas vara extralärare och förklara för de som har en lägre 

kunskapsnivå. Detta kräver i sig en hög nivå av pedagogiskt kunnande, att kunna 

förklara delar som även lärare kan ha svårt att göra. Istället bör alla eleverna 

förväntas kunna delge sina erfarenheter och nya perspektiv för att alla ska kunna 

lära av varandra. Alla elever bör vara medvetna om att alla bör förstå uppgiften 

och lösningen innan de avslutar en uppgift. Risken är att de elever som förstår 

skyndar vidare för att bli klara med uppgiften snarare än att låta alla förstå och 

delta (Löwing, 2006). Det är lärarens ansvar att skapa en klassrumskultur där 

eleverna vet att de förväntas bjuda in alla i samtal och tillsammans komma fram 

till en lösning (Malmer, 2002). 

2.7 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras nedan kommer från fyra studier. Den 

första studien som presenteras är Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) av lust 

att lära i matematik där även problemlösning och motivation undersöks. Denna 

studie är en nationell kvalitetsgranskning som genomförde mellan 2001 och 2002. 

De tre andra studierna valdes ut på grund av att de undersöker motivation och 

problemlösning. De undersöker även en population som är i liknande ålder som 

de elever som undersöks i denna studie. Dessa artiklar valdes ut genom en sökning 

på databasen Eric (Ebsco) där sökorden för studien genomförd av Schukajlow och 

Krug (2014) var problem solving och intervention. Sökorden för studien 

genomförd av Gasco och Villarroel (2013) samt studien genomförd av Pimta, 

Tayruakham och Nuangchalerm (2009) var problem solving, math* och motivat*.  

Kvalitetsgranskningen som genomförts av Skolverket kommer att presenteras på 

ett mer detaljerat sätt då den påminner mest om denna studie vad gäller 

frågeställningar och metod, även om Skolverkets studie är mer omfattande. 
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Skolverkets (2003a) studie genomfördes för att undersöka motivation och lusten 

att lära i samband med matematik. De genomförde observationer, intervjuer, 

enkäter samt undersökte dokument från kommuner och skolor. De menar att 

elever oftast går igenom skolan med motivation och lust att lära matematik, under 

denna tid är undervisningen oftast konkret och kopplar matematiken till elevernas 

verklighet. När eleverna kommer upp i årskurs 5 blir de mer negativt inställda till 

matematik, såväl elever som har svårigheter som de som har lätt att lära i ämnet. 

De som har svårigheter att lära i matematiken upplever att ämnet är abstrakt och 

svårt att ta till sig, samtidigt menar de som har lätt att lära att det är för mycket 

upprepning och för lite utmaning i matematikundervisningen. Denna skillnad 

upplevs bli allt mer tydlig ju högre upp i årskurserna eleverna kommer 

(Skolverket, 2003a).  

För att öka motivationen och lusten att lära krävs som tidigare nämnts mer 

utmaning för de som har lätt att lära i matematik och ökad förståelse och 

meningsfulla uppgifter. Skolverket menar att ”Lusten att lära matematik hänger 

samman med om de förstår” (Skolverket, 2003a, s. 19). Denna skillnad verkar 

handla om förmågan att gå från konkret till abstrakt kunskap, och denna förmåga 

kan med hjälp av väl anpassad undervisning utvecklas. 

Utifrån skolverkets studie karaktäriseras den vanligaste undervisningsformen av 

genomgång och enskilt arbete i matematikläroboken där läraren hjälper eleverna 

vid behov. Sällan får eleverna chans att arbeta tillsammans med problemlösning 

där metoder diskuteras och eleverna får chans att kommunicera, använda begrepp 

och uppleva olika individers sätt att tänka. Även laborativt arbete är ovanligt. Det 

som hamnar i fokus i denna typ av undervisning är tyvärr att komma långt i 

läroboken snarare än att lära. Denna typ av undervisning ger liten variation vilket 

kan leda till elever som inte aktivt deltar i undervisningen tappar förståelsen och 

motivationen. Skolverket menar däremot att vissa elever anpassar sig och tar till 

sig denna typ av undervisning bra (Skolverket, 2003a).  

De faktorer som Skolverket (2003a) anser vara viktiga för lusten att lära och 

elevers motivation är behovet av att förstå, tilltron till den egna förmågan, 

meningsfullhet, variation samt att få kommunicera och använda sitt matematiska 

språk. Problemlösning är ett bra verktyg för att uppnå dessa faktorer. 

En studie genomförd av Schukajlow och Krug (2014) undersökte hur 145 elever 

i Tyskland upplever verklighetsbaserad problemlösning med flera möjliga 

lösningar. Undersökningen fokuserade på hur det påverkar elevernas intresse för 
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ämnet, känslan av att lyckas och självständighet. De genomförde en undersökning 

där eleverna delades upp i två grupper där den ena gruppen fick arbeta i mindre 

grupper med problem som endast krävde en metod för att lösa problemet medan 

den andra gruppen fick arbeta i mindre grupper med problem som krävde flera 

metoder. Schukajlow och Krug (2014) menar att intresse är en indikation på 

motivation och motivation är en viktig faktor när det gäller elevernas prestation. 

Om en elev upplever något som intressant kommer denne att vilja lägga energi 

och tid på att hitta lösningar och använda olika metoder vilket i sin tur leder till 

ökat kunnande som sedan leder till ökat intresse då eleven kan ta sig an mer 

utmanande uppgifter. Resultatet i studien visar att det är positivt att låta eleverna 

få hitta olika lösningar på problem då detta ökade elevernas intresse för 

matematik, självtillit, känsla av självständighet och motivation men att detta 

arbetssätt sällan används i undervisning. De hade svårigheter att formulera en 

hypotes inför studien då det inte finns mycket forskning i detta område med denna 

inriktning, de fick utgå från teorier istället för tidigare forskning.  

En studie genomförd av Gasco och Villarroel (2013) undersökte hur olika 

strategier att lösa problem med påverkar motivationen. De undersökte en 

algebraisk metod för problemlösning där någon eller flera faktorer är okända, en 

aritmetisk metod där alla faktorer är kända, blandad strategi där huvudmetoden är 

aritmetisk och en där strategin inte ledde fram till en lösning. Resultatet i denna 

studie visar att de som löste problem genom en algebraisk metod hade högre 

motivation och upplevde matematiken som mer intressant än övriga grupper. 

Dessa hade även högre nivå av tilltro till sin förmåga att lösa problem och såg 

arbetet som meningsfullt (Gasco & Villarroel, 2013). De menar även att förmågan 

att kommunicera är viktig för att kunna föra matematiska resonemang. 

Pimta, Tayruakham och Nuangchalerm (2009) undersökte vilka faktorer som 

påverkar problemlösning. De menar att elevers attityd till ämnet, självtillit, 

lärarens beteende och motivation påverkar elevernas prestation när de arbetar med 

problemlösning. Elevens tilltro till sin förmåga påverkar i sin tur andra faktorer 

så som koncentration och motivation, vilket påverkar problemlösning positivt. 

Även om studien behandlar motivation i förhållande till problemlösning på ett 

annat vis än den studie i denna uppsats är den intressant då den ger oss förståelse 

för att i och med arbete med problemlösning kan leda till ökad motivation vilket 

i sin tur ökar prestationen vad gäller problemlösning. Det skapas alltså en positiv 

spiral där de ömsesidigt påverkar varandra. 
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3.0 Metod 

I metodavsnittet kommer urval av undersökningsobjekt, beskrivning av 

observationen och intervjuer samt problemlösningslektionen att presenteras, även 

etiken och validiteten kring denna typ av undersökning kommer att 

problematiseras. 

En, utifrån den rådande klassrumskulturen, vanlig lektion och en 

problemlösningslektion utifrån ett rikt matematiskt problem kommer att 

observeras för att sedan jämföra hur eleverna beter sig och deltar. Utifrån 

observationerna kommer ett antal elever väljas ut för att få en djupare uppfattning 

av deras uppfattningar kring de olika lektionerna. 

Eftersom att studien är i den omfattning den är och dessutom av kvalitativ natur 

kommer studien inte att genomföras i den mening att finna generaliserbar data. 

Den data som observationer och intervjuer genererat kan vid dessa tillfällen kan 

te sig mycket annorlunda vid ett annat. Om vi dessutom byter klass för studien, 

att helt nya individer studeras vid liknande situationer så får vi antagligen ännu 

större skillnader. Det är många faktorer som leder till ett visst beteende eller ett 

visst uttalande. Om jag till exempel valt att inte använda filmkamera hade jag 

kanske fått se andra beteenden hos eleverna och lärare (Löwing, 2006). 

3.1 Urval 

Den utvalda klassen ingår i studien eftersom att jag tidigare haft kontakt med den 

i olika sammanhang. Jag har deltagit i matematiklektioner och uppfattar att de 

arbetar till stor del utifrån liknande traditionell struktur som tidigare presenterats. 

Den ingår i studien efter detta kriteriet, ett så kallat avsiktligt urval (K. Yin, 2013). 

Jag upplever att utifrån detta urval kunna se hur eleverna beter sig i de olika 

klassrumssituationerna. Utifrån hur eleverna beter sig under lektionerna görs 

ytterligare ett avsiktligt urval. Kriterierna vid detta urval är att eleverna ska vid 

problemlösningslektionen uppvisa beteenden som upplevs vara annorlunda från 

deras beteende under lektion 1, antingen att de visar ökat, minskat eller lika stort 

deltagande och engagemang. Dessa elever uppvisar tidigare nämnda beteenden 

och en oväntad förändring mellan lektionerna. Förväntningarna skapas utifrån 

mina tidigare erfarenheter av eleverna samt från observationen under lektion 1. 

3.2 Undersökningsobjekt 

Klassen jag har undersökt finns på en större mellansvensk skola med årskurser 

från förskoleklass till årskurs 6 med ungefär 300 elever. Den ligger i ett område 
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med högre socioekonomisk status i utkanten av staden. Klassen har två klasslärare 

som delar på ansvaret för bland annat undervisning, administrativt arbete och 

föräldrakontakt, dessutom finns ett antal andra lärare kopplade till klassen. I 

klassen går 36 elever men de är uppdelade i två grupper i två klassrum.  

De har vid enstaka tillfällen arbetat med problemlösning, både i läroboken och 

fristående uppgifter. I detta arbete har läraren utgått från principen att eleverna 

först får arbeta med problemet individuellt för att sedan tillsammans arbeta med 

uppgiften i par. Att de inte arbetat med detta kontinuerligt betyder att eleverna 

inte har skapat en rutin i hur man löser problem eller vad som förväntas av dem, 

men de har erfarenhet av detta vilket alltså gör att problemlösning inte är en ny 

företeelse. Bristen av kontinuitet kan begränsa lärandet utifrån det som finns 

potential för i denna aktivitet. 

Utifrån de genomförda observationerna i klassen har jag valt ut två elever för 

intervju. Jag har valt ut dessa på grund av att de på något sätt har fångat min 

uppmärksamhet vad gäller positiv eller negativ reaktion på 

problemlösningslektionen. Dessa har jag valt att benämna som elev 1 och elev 2. 

Elev 1 är duktig i matematik, hen har lätt för att förstå vad som ska göras men 

stöter såklart på utmaningar ibland. Tidigare har hen haft svårt att hålla 

koncentrationen i samband med arbete i läroboken. Elev 2 har svårt att arbeta i 

boken och hålla koncentrationen fokuserad på uppgifterna. Hen har fått stöd 

genom att begränsa antalet uppgifter som ska göras. När hen väl hittar fokus och 

arbetar finns inga direkta, tydliga svårigheter vad gäller beräkningen av tal. De 

svårigheter hen stöter på handlar snarare om svårigheter att följa lärobokens 

metoder. 

3.3 Observation 

Observationen har jag genomfört under två lektioner vid två tillfällen. Jag filmade 

samtidigt som jag som passiv observatör gick runt i klassrummet. Den första 

lektionen jag observerade var en vanlig lektion för denna klass. Den andra 

lektionen som observerades hade jag planerat utifrån Maria Larssons 32 rike 

problem i matematik (2007). Vid båda tillfällena utgick jag ifrån ett 

observationsschema (Bilaga 1) för att få ytterligare material utifrån samtal och 

socialt samspel mellan lärare och elev samt elever emellan. Utifrån observationen 

får jag tillgången till förstahandsinformation. Med förstahandsinformation får jag 

chans att uppfatta kroppsspråk, sociala samspel och andra typer av uttryck som 

ger mig ledtrådar om vad eleverna tänker. Nackdelen däremot är att jag omedvetet 
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tolkar mina upplevelser utifrån tidigare erfarenheter (K. Yin, 2013). Löwing 

(2006) menar att ännu en svårighet med observation är att skolmiljön inte är en 

enkel strukturerade miljö, utan snarare en invecklad miljö där många aktiviteter 

äger rum samtidigt. Av dessa anledningar har jag valt att genomföra och 

dokumentera dessa observationer med hjälp av en filmkamera.  

Eftersom att jag tidigare har varit i kontakt med denna klass har jag redan skapat 

mig uppfattningar av eleverna och deras beteenden. Jag ser en brist i detta då 

eleverna kanske uttrycker motivation eller brist på motivation utan att jag 

registrerar detta då jag har vant mig vid deras sätt att visa detta. Detta kan däremot 

även vara en fördel eftersom att jag kan uppfatta beteenden som liknar brist på 

motivation eller tristess som att de kanske funderar eller grubblar.  

För att kunna uppfatta tecken på motivation i observationerna har jag utgått ifrån 

att motivation aktiverar eleven till att delta i arbetet (Lundgren & Lökholm, 2006; 

Skolverket, 2003a). Utifrån vad som tidigare presenterats angående motivation 

har jag valt att betrakta materialet utifrån elevernas beteende. Om eleverna pillar 

med annat utan att över huvud taget delta i undervisningen uppfattar jag detta som 

brist på motivation och om elever aktivt lyssnar, pratar och tittar på vad läraren 

undervisar om ser jag detta som motivation. Motivation är abstrakt men uttryck 

för motivation ses i denna studie som någorlunda observerbart i form av 

engagemang och deltagande. De tolkningar som görs i observationen är mina och 

därmed påverkas resultatet utifrån mina uppfattningar. 

3.4 Intervju 

Utifrån de intryck jag fått utifrån observationen kompletteras med intervjuer för 

att få en fördjupad uppfattning av elevernas tankar (K. Yin, 2013; Dalen, 2007). 

De elever som valdes ut ställde upp på att bli intervjuade. Intervjuerna varade 

mellan 6 och 6,5 minuter långa och de genomfördes i ett enskilt rum i anslutning 

till klassrummen. Intervjun är formad utifrån en halvstrukturerad intervju där fyra 

frågor är formulerade utifrån studien syfte (Bilaga 3) men följdfrågorna 

anpassades till situationen för att förtydliga eller försöka få mer uttömmande svar 

(Fejes & Thornberg, 2009). Frågorna var öppna med fokus på deras uppfattning 

vilket gör att de inte blir begränsade av vad de tror att jag förväntar att de ska 

svara (Dalen, 2007). 

Jag har valt att förhålla mig till intervjuobjektet genom att låta dem prata utan 

störande inslag annat än bekräftande kommunikation och följdfrågor (Dalen, 

2007; K. Yin, 2013; Fejes & Thornberg, 2009). Jag upplever att min relation till 
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intervjuobjekten är god då jag tidigare deltagit i deras undervisningssammanhang 

och lärt känna dem. Detta innebär att de inte svarar på frågorna utifrån vad en 

”forskare” förväntar sig utan snarare i form av ett samtal (K. Yin, 2013). 

Eftersom att denna typ av intervju är halvstrukturerad är det svårare att på ett 

effektivt sätt föra minnesanteckningar. Dessutom är det svårare att finna bärande 

citat utifrån anteckningar. Av dessa anledningar är det nödvändigt att spela in 

intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2009). 

3.5 Elektroniskt verktyg 

Jag har i observationen valt att använda mig av en kamera för att kunna upptäcka 

beteenden och samtal jag missar när jag enbart observerar. Eftersom att det är 

elevers olika beteenden som ska undersökas är det av stor vikt att kunna uppleva 

situationerna flera gånger (K. Yin, 2013). Det betyder att sociala samspel och 

interaktion kan jämföras på ett mer exakt vis då de är möjliga att observera 

samtidigt. Dock kan en kamera i klassrummet påverka elevernas beteende vilket 

jag upplever skedde till viss del. Några elever var nervösa och detta syntes tydligt, 

åtminstone i början av lektionen. De elever som valdes ut för intervju uppvisade 

inga tydliga beteenden som kan tolkas som nervositet.  

Intervjun spelades in för att kunna transkribera och kunna se kategorier i de två 

genomförda intervjuerna. Jag valde att spela in intervjun då jag ville vara en aktiv 

lyssnare och helt fokusera på att uppfatta innehållet i svaren och ställa relevanta 

följdfrågor för att fördjupa svaren jag fått. 

3.6 Triangulering 

Jag har valt att använda mig av både observation och intervju då jag upplever att 

studien får ett fördjupat resultat och mer förståelse för observationerna utifrån 

intervjuerna och vice versa. Triangulering innebär att använda två eller flera 

undersökningskällor för att stärka sitt resultat och studiens validitet (K. Yin, 

2013). 

3.7 Lektionsbeskrivningar 

Den första lektionen som observerades under studien klassificeras som vanlig i 

den klassrumsmiljön som studerats. Lektionen börjar med att lärare har en 

genomgång av ekvationer på tavlan där läraren ställde repeterande frågor och 

eleverna fick svara. Sedan arbetade de i läroboken med stöd av läraren. 

Tidsåtgången till de olika delarna var mellan cirka minut 0-14 helklassgenomgång 

och minut 14-32 arbete i läroboken. 
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Den andra lektionen som observerade var en problemlösningslektion som 

planerats utifrån Maria Larssons 32 rika problem i matematik (2007), problemet 

som eleverna ska arbeta med är Fåren i hagen (Bilaga 2). Denna uppgift valde jag 

på grund av att den behandlar geometri och ledde fram till en generell regel kring 

area som jag uppfattar som stärkande för eleverna. På grund av att den behandlar 

geometri kan eleverna arbeta med uppgiften på många olika sätt vilket gör att den 

kan uppfattas som individanpassad. Uppgiften har öppna frågor och den valdes då 

tidigare forskning pekar på att det ökar elevernas intresse och motivation (Boaler, 

2011). Jag har valt att låta läraren hålla i problemlösningslektionen för att yttre 

faktorer ska påverkas så lite som möjligt. Dessutom har jag valt att låta eleverna 

arbeta i grupp under denna lektion då flera källor påpekar att matematik och 

problemlösande aktiviteter gör sig bäst i sammanhang där eleverna får samtala 

om och sätta ord på sina tankar.  

Larsson (2007) föreslår ett arbetssätt där läraren börjar med att introducera och 

beskriva problemet så att alla förstår. Sedan får eleverna enskilt arbeta med 

problemet för att få en uppfattning om hur denne skulle lösa problemet så att alla 

har något att ta med sig till gruppdiskussionen. Under gruppdiskussionen som 

följer får eleverna dela med sig av sina idéer och resonera och komma överens om 

vilken metod de upplever effektivast. Därefter får varje grupp redovisa sina 

resultat och den metod de använt, fokus under denna del är alltså olika sätt av 

metoder för att lösa problemet snarare än vad som är rätt svar (Larsson, 2007). 

Tidsåtgången var mellan cirka minut 0-5 helklassgenomgång av problemet och 

förväntningar på eleverna, minut 5-11.30 individuellt arbete, minut 11.30-26.30 

arbete i grupp och minut 26.30-33.30 helklassdiskussion om metoder och 

lösningar. Innan undersökningen genomfördes samtalade jag med 

matematikläraren i klassen som menade att de arbetat tidigare med 

problemlösningsmodellen som innebär att eleverna första arbetar enskilt, sedan 

diskuterar problemet i grupper och sedan samtalar om hur de löst problemet i 

helklass. Jag har valt att låta läraren genomföra problemlösningslektionen utifrån 

det arbetssätt Larsson (2007) rekommenderar. Läraren har sedan tidigare 

erfarenhet av att arbeta på liknande sätt. Läraren hade inför denna lektion satt ihop 

grupper som skulle arbeta tillsammans. Där litar jag på hens profession och 

relation till eleverna, att läraren sätter ihop grupper som utmanar och utvecklar 

varandra. 
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3.8 Etik 

För att följa gällande etikriktlinjer när studier med barn under 15 år genomförs 

har samtyckesblanketter skickats hem för underskrift av vårdnadshavare (Bilaga 

4). Detta krav är ännu tydligare när film används som dokumentation 

(Vetenskapsrådet, 2003). Samtycke erhölls från 35 av 36 elever. Den elev där 

samtycke ej lämnats in såg jag till hamnade utanför kameran och jag antecknade 

ingenting av det jag sett hos hen. Då lektionen som genomförts är något som inte 

på några sätt kan skada elev eller visa något som leder till hen personligen valde 

jag och hens lärare att låta eleven delta vid problemlösningslektionen. Genom att 

inte låta eleven delta kan detta skada hen mer än att låta hen delta.  

Forskningsetiken innebär att det krävs samtycke, i detta fall ifrån vårdnadshavare. 

Det krävs även att de som deltar har blivit informerade om vad det är för 

undersökning som genomförs, detta är viktigt även om vårdnadshavare har 

samtyckt till barnets deltagare. De har alltid chans att själva neka deltagande. Jag 

har även varit tydlig med att det som framkommer i observation eller intervjuer 

är anonymt och att jag är den enda som kommer att ta del av det som filmas eller 

spelas in (Dalen, 2007). 

3.9 Analys 

Analysen av observationen och videodata har genomförts utifrån Powell, 

Francisco och Mahers (2003) modell. Modellen de presenterar innebär att titta på 

filmerna i sin helhet och anteckna vad som händer, identifiera sekvenser som är 

intressanta utifrån frågeställningen, transkribera och gruppera dessa event. Jag 

kommer att leta efter aktiviteter som uppfattas ha stor betydelse för lektionens 

gång, hur lektionen ser ut samt vad som kan ha påverkat lektionen och motivation. 

Intervjuerna har analyserats genom att transkriberas och sedan grupperas utifrån 

innehåll i uttalanden och betydelsefulla uttryck från eleverna. Innehållet kan 

befinna sig nära eller långt ifrån varandra i ett spann där de antingen liknar 

varandra eller motsäger varandra gällande samma fenomen. De grupper som har 

formats kommer att tolkas utifrån vad som tidigare har presenterats som faktorer 

som påverkar motivation. Grupperna kommer sedan att jämföras med elevernas 

beteende under observationerna för att finna ytterligare djup i uttalanden.  

Analysen av intervjuer i kombination med observation kommer att genomföras 

utifrån en fenomenografisk analysmetod. Detta innebär att datan kommer att 

presentera olika kategorier vad gällande undervisning genom 
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matematikläroboken och problemlösning. Detta innebär att likheter och skillnader 

i elevernas uppfattning kommer att vara grunden i analysen. Utifrån de grupper 

som bildas utrönas sedan kategorier. Kategorierna kommer att innehålla en eller 

flera av de tidigare grupperna. Utifrån innehållet i kategorierna namnges dessa för 

att stämma överens med kärnan i de uttalandena som ingår i kategorin (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

De kategorier som framkom av analysen utifrån materialet uppkom efter att delar 

ur transkribering av intervju och sekvenser ur observationen grupperats. Dessa 

grupper har sedan formats till de fyra kategorier som kommer att presenteras i 

resultatet. Detta är vad jag uppfattar som det mest väsentliga som framkommit i 

undersökningen, det som tydligt urskiljer sig i materialet.  

3.10 Validitet 

Validitet innebär studiens kvalitet i förhållande till frågeställning, genomförande 

och analys. Bland annat att studiens resultat och analys på ett korrekt sätt redovisar 

vad som framkommit i undersökningen och att detta besvarar den frågeställning 

som är formulerad (K. Yin, 2013; Fejes & Thornberg, 2009). Studiens validitet 

blir som tidigare nämnt starkare på grund av trianguleringen (K. Yin, 2013).  

Studiens metodval i förhållande till frågeställningen uppfattar jag vara väl 

anpassad då kvalitativ studie fungerar bra i samband med denna typ att frågor. 

Frågeställningen är ute efter att undersöka uppfattningar vilket metoden är 

anpassad till. Även den fenomenografiska analysmetoden är anpassad till att 

analysera denna typ av data (Fejes & Thornberg, 2009). 

Eftersom att studien är av kvalitativ karaktär och hur den är genomförd är det svårt 

att göra en generalisering av resultatet. Då alla klasser är ihopsatta av många olika 

individer är det omöjligt att hitta en klass som är sammansatt på exakt samma sätt 

som den undersökta klassen. Dessutom är det svårt att genomföra exakt samma 

lektioner och intervjuer då både min egen, läraren och elevers inverkar påverkar 

utfallet. Detta betyder inte att denna studie är ointressant, utan snarare att det är 

ett av många möjliga utfall och uppfattningar.  
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4.0 Resultat 

I denna del kommer resultatet från både observation och intervjuer att presenteras. 

De kommer att presenteras var för sig för att sedan ordnas in i de kategorier som 

framkommit i analysen. 

4.1 Observation 

4.1.1 Lektion 1 – så som undervisningen till störst del bedrivs 

Denna lektion började men en längre genomgång av läraren angående det som 

arbetas med i boken. Läraren går igenom delar och ställer frågor till eleverna. 

Därefter får eleverna arbeta i matematikläroboken resten av lektionen. 

Lektionen börjar med att läraren presenterar att de ska gå igenom ekvationer, mer 

exakt en repetition av ekvationer. Läraren börjar med vad likhetstecknet innebär 

och ber eleverna ge förslag på likheter. Två elever får ge förslag på en likhet. Fyra 

elever får ge förslag på likheter med vissa förutsättningar, att likheten ska 

innehålla addition och subtraktion, en ska innehålla multiplikation och 

subtraktion, en ska innehålla multiplikation och division och en ska innehålla 

division och subtraktion. Vid två tillfällen ställer läraren frågan om det stämmer 

och då svarar hela klassen samstämmigt. En elev frågade om de skulle arbeta i 

läroboken. När läraren svarade ja på frågan reagerade eleven genom att sucka 

”åh”. 

Därefter övergår genomgången till att handla om ekvationer. Läraren förtydligar 

vad en ekvation är genom att repetera att det är när man räknar med x, y eller 

liknande. Hen presenterar att begreppet ekvation liknar det engelska ordet för 

likhet, equal. Läraren har förberett två ekvationer på tavlan där eleverna får svara 

på vad x är. Det uppkommer ett samtal om val av metod utifrån vad en elev 

föreslog. Sedan läser läraren upp tre stycken där ekvationerna beskrivs med ord, 

till exempel ”Jag har ett tal som jag subtraherar med sju och det blir lika med 

fem. Hur ska jag skriva det?”. Eleverna ska därefter säga hur dessa ska skrivas. 

En elev får säga hur ekvationen ska skrivas och en annan elev får lösa den.  

När genomgången är färdig räknar eleverna i matematikläroboken. De ska arbeta 

fram till en viss sida och är man klar eller blir klar finns häften att arbeta med. De 

får inte fortsätta längre i boken. Eleverna arbetar sedan tyst, några räcker upp 

handen för att få hjälp av läraren. Några enstaka elever pratar med varandra, men 

till störst del handlar dessa samtal inte om matematik. 
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Eleverna fick uppleva många begrepp under lektionen, läraren gick igenom dem 

vid tavlan och de elever som svarade på frågor fick chans att använda dem i svaren 

de gav. Alla elever tog inte chansen att svara på frågor 

4.1.2 Lektion 2 – problemlösning 

Även denna lektion börjar med att läraren har en genomgång vid tavlan, denna 

handlar om hur lektionens upplägg ser ut och vad som förväntas av eleverna. 

Läraren har fått anvisning om att alla elever ska förstå problemet. Sedan får 

eleverna chans att individuellt fundera och räkna på problemet innan de går ihop 

i grupper för diskussion och gemensamt lösande av problemet. När de har fått tid 

att diskutera i grupp förs en helklassdiskussion som styrs av läraren angående hur 

de olika grupperna löst problemet.  

Den introducerande genomgången börjar med att läraren förklarar att de ska 

arbeta med problemlösning och att de först ska arbeta med problemet själva i 

ungefär fem minuter, sedan diskutera i grupp i ungefär 15 minuter för att till sist 

gemensamt hitta en lösning som ska redovisas i helklass där olika typer av 

lösningar troligen kommer att presenteras. Därefter frågar läraren vilka olika 

metoder de kan komma på för att lösa problem. Eleverna ger förslag på att de kan 

räkna baklänges, rita, pröva, arbeta steg för steg och göra en tabell. Läraren 

tydliggör att alla använder den metod som de tycker passar bäst, alla tänker olika 

och kommer säkert använda olika metoder. Sedan går läraren igenom vilka 

material de får använda vilket är papper, penna och sudd, miniräknare samt ett 

snöre som är en meter långt. Läraren avslutar med att presentera problemet och 

förklara det. En elev uttrycker att hen inte förstår. Denne ombeds att läsa igenom 

problemet ordentligt.  

Det är en tystnad som lägger sig över klassen under det enskilda arbetet. Få elever 

plockar på sig snören och så gott som alla tar en miniräknare för att ha som 

hjälpmedel. Däremot bryter ett samtalsbrus ut när de får chansen att diskutera i 

grupp. Till en början verkar alla diskutera problemet och sina försök till lösningar, 

dock är det ett par grupper som har svårt att komma igång då de antingen tjafsar 

om vem som ska börja presentera sin metod eller skämtar och pratar om annat. 

Däremot börjar några grupper prata om annat när de har diskuterat en tid. Några 

grupper slutade prata om problemet tämligen snabbt, i övrigt diskuterade de flesta 

grupper problemet fram tills tiden är slut.  

Helklassdiskussionen börjar med att alla grupperna, var för sig, får beskriva hur 

de har löst problemet. Alla grupperna uttryckte att de provade sig fram. Nästan 
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alla kom fram till samma slutsats, att sidorna ska vara så lika som möjligt för att 

arean ska bli så stor som möjligt, att rektangeln skulle vara så nära en kvadrat som 

möjligt. De flesta grupper föreslår heltal för att komma så nära som möjligt, men 

några grupper hade räknat med decimaltal och därmed kommit ännu närmare 

formen av en kvadrat. Ett par elever frågade under det enskilda arbetet om de fick 

göra en cirkel och detta presenterade lärare skulle bli den allra största arean, men 

uppgiften var att göra en rektangel. Något som eleverna fick reda på under denna 

lektion var att även en kvadrat klassas som en rektangel. Några utbrister ”Va?” 

och några påpekar att ”Då hade vi ju rätt från början!”. 

Under den avslutande helklassdiskussionen är många elever snabba på att prova 

på miniräknaren när läraren ber någon prova ett tal eller när de skulle hitta ett tal 

som kan vara ännu närmare lösningen. Ingen elev avbryter när grupperna 

presenterar sina lösningar. Alla grupper hade provat sig fram så ingen diskussion 

angående olika typer av metoder kom upp i helklass. 

Under lektionen framkom en del begrepp. Under denna lektion använde eleven 

begreppen i diskussionerna där de fick koppla dem till sammanhang där de 

används i kontrast till varandra.   

4.1.3 Urval utifrån observationerna 

Under observationerna blev jag uppmärksam på två elever i klassen. Elev 1 

uppvisar andra beteenden än förväntat, att visa mer engagemang under lektion 2, 

men eleven uppvisar liknande beteenden under båda lektionen. Elev 2 uppvisar 

beteenden som positivt överträffar förväntningarna. Hen uppfattas som mer 

deltagande under lektion 2 än lektion 1. 

Under lektion 1 pillar elev 1 med annat under hela genomgången, däremot räcker 

hen upp handen vid nästan varje fråga läraren ställer. När de sedan arbetar i 

läroböckerna sitter hen tyst och löser uppgifterna i boken. Hen ställer inga frågor 

till läraren angående uppgifterna utan arbetar på utan att prata så mycket med 

andra.  

Under lektion 2 är elev 1 aktiv under det individuella arbetet. Hen presenterar sin 

lösning och lyssnar till de lösningar som presenteras i gruppen. De resonerar 

tillsammans fram och tillbaka och upplevs vara fokuserade på uppgiften under 

hela tiden. Under helklassdiskussionen är det en annan elev i gruppen som 

presenterar deras metod, dock deltar inte elev 1 i några diskussioner i helklass 
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alls. Elev 1 valdes ut framför allt på grund av att jag hade förväntat mig mer 

deltagande under denna lektion än vad som visade sig. 

Under lektion 1 ligger elev 2 med huvudet på bänken under stora delar av 

genomgången. Vid lektionens början sitter hen upp och räcker upp handen vid ett 

par tillfällen. Hen räcker även upp handen i slutet av helklassgenomgången, då ett 

ord ifrågasätts, alltså som inte berör matematiken i sig utan vart ett begrepp 

kommer ifrån. Under arbetet i läroboken försvinner eleven under 7 minuter, pillar 

med mobilen och tittar på annat. Läraren stannar till hos hen vid ett antal tillfällen 

och hjälper hen med uppgifterna, det är inte eleven som bett om att få hjälp genom 

handuppräckning eller liknande.  

Under lektion 2 sitter elev 2 på sin plats och tittar mot tavlan under genomgången. 

Hen räcker upp handen för att svara på en fråga angående hur ett problem generellt 

kan lösas. När det individuella arbetet börjar går hen och hämtar miniräknare och 

snöre. Eleven provar på miniräknaren, ritar och skriver. När gruppdiskussionen 

börjar presenterar hen sin metod och lyssnar på de andras presentationer. Eleven 

deltar i de samtal som förs. Till och från verkar hen tappa fokus men återgår 

ganska snabbt till uppgiften. Vid ett tillfälle reser sig eleven från sin plats och tar 

tag i mig och ber att få fråga en sak. Eleven undrar hur det egentligen är man 

räknar ut area. Efter att vi pratat klart går hen tillbaka till sin plats och provar 

något på miniräknaren. Vid helklassdiskussionen är det två andra elever i gruppen 

som turas om att redovisa sin metod och vad de har tänkt. Dock ser eleven nöjd 

ut när de presenterar sin metod. Hen lyssnar aktivt på de andra gruppernas 

redovisningar också. När de får reda på att en cirkel skulle ge den största arean 

verkar hen uppleva det som underhållande. Denna elev valdes på grund av att hen 

uppvisar en högre nivå av deltagande och engagemang under lektion 2 jämfört 

med lektion 1. 

4.2 Intervjuer 

För att kunna tydliggöra elevernas uppfattningar kring hur de arbetar med 

matematik inleds resultatet med en redovisning av vad eleverna tycker om 

matematik generellt. Elev 1 tycker att det är roligt med matematik men att det kan 

vara långtråkigt ibland då det är låg utmaning. Elev 2 tycker däremot att det bara 

är tråkigt. Hen menar att det är tråkigt ”för man sitter för det mesta och så sitter 

man och.. kollar på siffror”. Elev 2 är däremot medveten om att det är bra med 

matematik när man blir äldre när man ska jobba, betala räknar och liknande.  
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Undervisningsmodellen som beskrevs gällande lektion 1 stämmer väl överens 

med vad de intervjuade eleverna beskriver hur de arbetar med matematik. Båda 

eleverna upplever att det finns både för- och nackdelar med denna typ av 

undervisning. Elev 2 uttrycker att ”det är ju bra fast.. dom som är lite sämre på 

matte är det ju dåligare”. Eleven menar att dessa elever lätt fastnar på enskilda 

uppgifter och inte hinner med så många under lektionen, enligt hen är det dåligt 

att inte hinna arbeta långt i boken. Däremot upplever hen att detta arbetssätt är bra 

för de elever som inte behöver så mycket hjälp, de som klarar sig själva. De får 

chans att arbeta så långt de hinner i boken, och de hinner då räkna många 

uppgifter. Elev 1 menar att detta arbetssätt är bra då ”alla får räkna var för sig 

och alla lär sig”. Däremot upplever eleven att hen inte lärt sig allt som elever 

borde kunna i årskurs 6. Denna känsla har framkallats hos eleven då TV-

programmet ”Smartare än en femteklassare” tar upp frågor som hen inte upplever 

sig ha arbetat med i skolan alls.  

Båda eleverna upplever det negativt att matematiken går så mycket ut på att skriva 

och att arbeta med så många uppgifter till antalet. Elev 1 uttrycker även att det är 

långtråkigt när det är för lätt, när de måste arbeta med uppgifter där de redan 

förstår och kan metoden. Hen skulle önska mer utmanande och varierande 

uppgifter.  

Utifrån lektion 2 upplevde båda eleverna att det var roligt att arbeta med andra. 

Elev 1 menar att gruppdiskussionerna ledde till att ”jag lärde mig.. eller lärde och 

lärde, jag insåg flera sätt att räkna på”. Däremot upplevde hen att detta arbetssätt 

inte var bra för alla eftersom att några inte deltog i diskussionen, att de inte hade 

något att säga. Elev 2 uttryckte att det var bra att både få arbeta självständigt och 

i grupp. När frågan ställdes vad hen tyckte om lektion 2 var det första som togs 

upp att hen hade tänkt fel men fick förklarat för sig hur man räknade, och då tyckte 

att hen löste problemet ganska bra. Eleven upplever problemlösning som både bra 

och dåligt. Däremot kan hen inte förklara vad som är bra och vad som är dåligt 

utan att det bara är en känsla.  

När jag ställde frågan om hur de skulle vilja arbeta med matematik svarade elev 

1 att hen gärna arbetade med stora uppgifter där klassen får chans att arbeta 

tillsammans, där de använder kroppen och hjälps åt. Eleven menar att ”det är 

roligt så då lär man sig ju”, då vi pratade om att arbeta tillsammans med andra. 

Elev 2 svarar kort att hen inte skulle vilja jobba alls.  
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4.3 Kategorier  

De kategorier som har kunnat utrönas från resultatet är interaktion, begrepp, 

variation samt utmaning. Interaktionskategorin uppkommer utifrån innehåll från 

både observationsdatan och intervjudatan, där de intervjuade eleverna bekräftade 

vad som uppfattats från observationen. I detta sammanhang innebär interaktion 

de samtal som äger rum i undervisningssammanhangen som observeras. 

Begreppskategorin uppkommer framförallt från observationsdatan, där begrepp 

som används under lektionerna tolkas. Begrepp är de termer och områden som 

undervisningen innefattar. Variationskategorin uppkommer utifrån framför allt 

intervjudatan men kan även till viss del tolkas utifrån observationerna. 

Utmaningskategorin uppkommer båda från observationsdatan och intervjudatan, 

där framför allt intervjuerna kommenterar vad som observerats. 

4.3.1 Interaktion 

Den största skillnad som har kunnat urskiljas från resultatet i både observationer 

och intervjuer handlar om hur elever och lärare interagerar. Under genomgången 

i både lektion 1 och 2 pratade läraren mest och ställde frågor till eleverna, men 

under den övriga tiden såg interaktionen helt annorlunda ut. Under lektion 1 

pratade eleverna väldigt lite med varandra, och oftast handlade det om annat än 

matematik vid dessa samtal. De gånger eleverna behövde hjälp räckte de upp 

handen och läraren kom för att hjälpa dem. De samtalen pågick under en kortare 

tid och karaktäriserades av att lärare hjälpte eleven i rätt riktning. Under lektion 2 

samtalade eleverna mycket med varandra och även läraren deltog till viss mån i 

dessa samtal när hen gick förbi och lyssnade. Dessa samtal karaktäriserades mer 

av att läraren ställde frågor för att eleverna skulle kunna komma vidare i sin 

diskussion. Exempel på frågor som ställdes under lektion 2 är ”Är det den största 

arean man kan få?” och ”Är den arean eller den arean störst?”. Läraren kommer 

även med uppmaningar till eleverna som till exempel ”Fastna inte, fortsätt testa”, 

”Det är det ni ska komma på”, etc. 

Även ljudnivån utgjorde en stor skillnad mellan lektion 1 och 2. Under lektion 1 

var det väldigt tyst i klassrummet och samtalen som ägde rum under denna lektion 

fördes till största del genom att de viskade. Under lektion 2 däremot var ljudnivån 

högre, det var ett samtalssorl under diskussionerna och eleverna pratade med 

normal samtalston med både läraren och andra elever.  
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4.3.2 Begrepp 

Eleverna fick uppleva många begrepp under båda lektionerna. Under lektion 1 

användes begreppen genom att läraren pratade om dem och de elever som svarade 

på frågor använde dem också. Däremot kan begreppen ha använts i tanken av 

eleverna som inte svarade på någon fråga, vilket vi inte kan säga med säkerhet. 

Dessa var sådana eleverna sedan tidigare hade kunskap om, läraren gick igenom 

begreppen som repetition. Under lektion 2 fick de genomgång av färre begrepp. 

Eleverna fick själva välja de som de upplevde som relevanta för att lösa problemet 

och dessa begrepp användes i samtal och i en kontext där de får skapa mening i 

förhållande till matematiken.  

4.3.3 Variation 

Variation i arbetet var något som framkom till störst del utifrån intervjuerna. Både 

elev 1 och 2 uttryckte att matematik var långtråkigt på grund av att de upplevde 

att de satt och räknade i matematikläroboken hela tiden. Dessutom kan vi se att 

en elev under lektion 1 frågade om de skulle arbeta i matematikläroboken. När 

läraren svarade ja på frågan reagerade eleven genom att sucka ”åh”. Under 

intervjuerna framkom det att detta är det vanligaste arbetssättet i klassen och ingen 

av dessa elever upplevde det som motiverande, men att det var ett arbetssätt som 

ändå är bra för att lära sig matematik. 

4.3.4 Utmaning 

De flesta grupper arbetade med problemet konstant under gruppdiskussionen, de 

prövade olika varianter och diskuterade hur de skulle kunna förstora arean. Dock 

verkade inte alla lika fokuserade på problemet, de pratade mycket om annat. 

Däremot visade observationen att några av de som visade på mindre fokus blev 

aktiva vid helklassdiskussionen. När en grupp redovisade att de använde 

decimaltal satte en elev igång med att försöka hitta lösningar som hade ännu fler 

decimaler för att komma närmare en kvadrat och därmed öka arean. Denna elev 

hade under gruppdiskussionen pratat mycket om annat och mindre om problemet. 

När läraren berättade att en kvadrat är en typ av rektangel utbrast flera elever 

”Va?” och någon utbrast ”Men då hade vi ju rätt från början”. De elever som 

föreslagit en cirkel såg stolta och glada ut över att de kommit på något som gav 

den största arean och andra elever fortsatte att ställa frågor kring detta. 

Under en intervju framkom det att en elev önskade mer utmaning. Elev 1 uttryckte 

att det är tråkigt med många likadana uppgifter, speciellt om räknemetoden är 
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något hen förstår efter de första fem. Hen önskade få jobba med större uppgifter, 

sådana som tar längre tid. 
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5.0 Sammanfattning 

Här kommer en sammanfattning av resultatet i förhållande till frågeställningarna 

och de kategorier som framkom i analysen att presenteras. 

Vad upplever eleverna som motiverande i ämnet matematik? Kan 

problemlösning leda till ökad motivation hos elever? Studien visar att 

problemlösning i den form som arbetades med under lektion 2 kan vara 

motiverande. Däremot svarar inte studien fullt ut på om problemlösningsuppgifter 

i sig är motiverande. Det framkom, framför allt under intervjuerna, att det är 

motiverande att arbeta med utmanande, större uppgifter tillsammans med andra. 

Eleverna menar att många uppgifter som enbart går ut på den mekaniska 

beräkningen blir långtråkigt. Ytterligare en faktor som minskade motivationen var 

enligt eleverna att sitta stilla och bara skriva, alltså är variation en faktor som ökar 

motivationen. Problemlösning kan ge undervisningen denna variation. De 

kategorier som framkom i analysen som alltså svarar på denna frågeställning är 

utmaning, variation och interaktion vilket leder till att eleverna använde fler 

relevanta begrepp. Dessa är viktiga faktorer för att öka motivationen. 

Hur upplever eleverna problemlösningslektionen och den undervisning som 

till störst del bedrivs i klassen? Problemlösningslektionen upplevdes som både 

positiv och negativ. Å ena sidan upplevde eleverna att det är roligt och bra att få 

arbeta med andra elever och med större uppgifter där de inte bara sitter och arbetar 

med ett stort antal likadana tal utan utmaning. Elev 1 tyckte att det var positivt att 

få arbeta tillsammans med andra, hen uttrycker det som att ”det är roligt och då 

lär man sig”. Elev 2 tyckte att det var bra att få arbeta både enskilt och tillsammans 

med andra. Under observationen uppfattades att eleven blev mer motiverad att 

delta under lektion 2 jämfört med lektion 1. Hen tog eget initiativ till att få stöd 

för att komma ihåg hur man räknar ut area och verkade aktivt arbeta för att försöka 

lösa problemet. Å andra sidan upplevde elev 1, vilket även kom fram under 

observationen, att alla inte deltar i samtalen. Antingen då de inte säger något eller 

då grupperna pratade om annat. De begrepp som ingår i denna frågeställning är 

variation, utmaning och interaktion. Eleverna upplevde dessa som både positiva 

och negativa faktorer under problemlösningslektionen. 

Den undervisning som till störst del bedrevs i den klassrumskultur som 

observerades under lektion 1 var strukturerad som så att läraren hade en 

helklassgenomgång och därefter arbetar eleverna i matematikläroboken. Om de 

fastnar och inte förstår ber de läraren om hjälp. Få samtal fördes elever emellan. 
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Båda de intervjuade eleverna upplever att de lär sig mycket under deras 

matematiklektioner, men de upplever inte undervisningen som rolig. Elev 1 

upplever att det är för lite utmaning. Elev 2 ser endast att matematik är bra att 

kunna när man blir vuxen, hen ser alltså inget egenvärde i kunskaperna just nu. 

Under denna typ av lektion upplevde eleverna kategorierna variation, utmaning 

och interaktion till störst del negativt. Elev 1 upplevde dock att ”alla lär sig”, 

vilket är positivt. 

Hur skulle eleverna vilja arbeta med matematik? Utifrån denna fråga kan vi 

se vilken typ av arbetssätt eleverna upplever som roligt och motiverande. Elev 1 

svarade att hen skulle vilja arbeta med stora uppgifter där eleverna hjälps åt att nå 

en lösning. Eleven uttrycker även en vilja att arbeta mer med kroppen, alltså där 

matematiken blir konkret. Elev 2 uttrycker att hen inte vill arbeta med matematik 

alls, ett tydligt uttryck på olust. Båda eleverna uttrycker att de inte vill arbeta med 

många likadana tal där de enbart skriver, tal som de menar oftast är flera av samma 

sort där de upplever sig förstå metoden relativt snabbt. Kategorierna som 

framkom under denna frågeställning är interaktion, variation och utmaning.  

Kan man urskilja skillnader i interaktionsmönster mellan lektionerna och i 

sådana fall på vilket sätt? Utifrån observationen uppfattas en skillnad i 

interaktionen under lektionerna. Under lektion 1 fördes samtal till allra störst 

mellan läraren och elever, väldigt sällan elever emellan. Eleverna satt för det 

mesta tysta och arbetade i sina böcker. Under lektion 2 fördes de flesta samtalen 

elever emellan. De samtal som läraren deltog i var då hen förde 

helklassgenomgång, helklassdiskussion eller då hen deltog i gruppdiskussion för 

att uppfatta hur de tänker. I den teoretiska bakgrunden framkommer tydlig att låta 

eleverna samtal om matematik är att föredra i matematikundervisning. Under 

intervjuerna framkommer att detta är något även eleverna föredrar. Kategorier 

som går in under denna frågeställning är interaktion och begrepp. Interaktionen 

skilde sig mycket mellan lektionerna. Begreppen användes till störst del av läraren 

under lektion 1 och av eleverna under lektion 2. De får då möjlighet att utveckla 

sitt matematiska språk vilket leder till mer effektiva samtal i framtiden. 
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6.0 Diskussion 

I detta avsitt kommer en diskussion föras angående det resultat som framkommit 

av studien samt angående metoden som denna studie bygger på. Dessutom 

kommer konsekvenser för undervisningen och förslag till fortsatta studier 

presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnt i bakgrunden är arbete i läroboken inte nödvändigtvis 

negativt. Används det på rätt sätt kan det innebära en styrka att undervisningen 

ger elever chansen att öva sin beräkningsförmåga (Grevholm, 2012). I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) skrivs även beräknings förmåga fram som ett syfte med 

undervisningen, och för att kunna lösa problem behöver elever ha förmågan att 

kunna beräkna tal, som Malmer (2002) benämner som att ”flytta siffror”. Eleverna 

upplever att de lär sig genom detta arbetssätt men uttrycker det på liknande sätt 

då de menar att det till stor del handlar om att sitta still och skriva massa. 

Den första kategori som kunde utrönas ur resultatet var interaktionen. Det visade 

sig att eleverna pratar väldigt lite i den undervisning som bedrivs till störst del i 

denna klass. Detta kan grunda sig i att eleverna inte har för vana att hjälpa och få 

hjälp från andra elever. Att få hjälp av en annan elev kan göra det lättare att förstå 

då de ofta uttrycker sig på liknande sätt vilket gör det lättare att förstå (Säljö, 

2000) och uppfattas även motiverande av de intervjuade eleverna. Det är en stor 

nackdel att eleverna inte pratar med varandra under matematiklektionerna, därför 

att de inte använder sitt matematiska språk och missar chansen att fullt ut förstå 

något genom att förklara det för någon annan (Boaler, 2011). Det är problematiskt 

att eleverna får denna uppfattning om hur man arbetar med matematik, eftersom 

att det ger en bristfällig uppfattning om hur matematiker egentligen arbetar 

(Boaler, 2011; Grevholm, 2012). När det i dagens samhälle är få som 

vidareutbildar sig i ämnet matematik behöver ämnet i skolan väcka mer intresse 

och förståelse för hur man kan arbeta som matematiker. Detta självständiga arbete 

speglar också de flesta andra yrken bristfälligt, i de allra flesta fall samarbetar 

människor tillsammans med andra i sina arbetssituation. Skolan ska förbereda 

elever för deras kommande verklighet och kan utvecklas i detta avseende. Detta 

är något som elev 2 uttrycker, att matematik är viktigt när hen blir vuxen. Genom 

att eleven uttrycker att detta är det enda som är positivt med matematiken 

uppfattar jag att det är elevens enda motivation att arbeta med matematik. Hen 
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uppvisar stor brist på motivation vilket kan tolkas som att hen inte ser att 

matematik ger mening i hens liv just nu. 

I helklassgenomgången under lektion 1 var det till störst del läraren som pratade. 

Frågor ställdes till eleverna och de fick delta i samtalet som grupp. Däremot är det 

endast de som väljer att delta som får chans att uttrycka sig genom ett matematiskt 

språk (Hansson, 2011), de som väljer att inte delta får enbart höra andra elever 

använda det. Det är viktigt att alla elever deltar i de undervisningssammanhang vi 

skapar i klassrummet vilket i förlängningen ökar elevernas kunskaper och därmed 

intresse och motivation (Hansson, 2011). Det är utifrån denna studie svårt att säga 

om deltagande är ett uttryck för motivation eller om deltagande leder till ökad 

motivation. Att elevers motivation ökar om de förstår innebär att motivationen 

ökar i och med deltagande. Däremot upplevs motivation som en inre process där 

personen har en egen vilja att delta i aktiviteten och nå målet. Detta kan alltså 

uppfattas som en klassisk ”hönan och ägget” situation. Är interaktion ett tecken 

på motivation eller är motivation ett resultat av interaktion?  

Det kan vara svårt att ge alla elever möjlighet att delta i samtal i helklass, alla 

elever är olika och några är obekväma med att prata inför så många andra 

människor. Denna skräck är något som även kan följa med människor och leder 

till att de även som vuxna har svårigheter att tala inför folk. Att få eleverna att 

samtala i grupp och framföra sina åsikt eller argument inför några andra elever 

för att senare låta dem presentera i helklass kan vara bra övning för att minska 

skräcken. I både gruppdiskussionerna och helklassdiskussionerna som denna 

studie undersökte krävs att läraren sätter krav på att alla elever ska presentera 

någonting i både gruppen och i helklass. Det ger elever en bra grund att få fundera 

själv först där de kan börja formulera en metod de känner sig trygga med för att 

kunna presentera i helklass vad gruppen har diskuterat. Det ger dem tid att tänka 

och förstå vad de presenterar senare.  

Under lektion 2 däremot fick eleverna chans att prata mycket med varandra under 

gruppdiskussionen. I detta sammanhang får de chans att tillsammans resonera, 

använda ett matematiskt språk, hjälpa varandra att utvecklas genom att få förklara 

för varandra och därmed fullt ut förstå vad de själva tänker. Detta upplevdes som 

motiverande av de intervjuade eleverna. Tyvärr tog inte alla elever detta tillfälle i 

akt. Ett par grupper tappade fokus och pratade om annat, vare sig det handlade om 

vem som skulle börja berätta hur de tänkt, om de kände sig klara eller om de helt 

enkelt inte kunde se detta som ett seriöst lärandetillfälle. Detta kan vara en av 
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riskerna när eleverna inte ser matematiken som meningsfull för dem just nu. Dessa 

elever går miste om mycket och i framtiden är det viktigt att elever förstår varför 

de ska samtala om matematik och vad syftet är. Att arbeta mot mål som upplevs 

som meningsfulla är motiverande för eleverna (Lundgren & Lökholm, 2006), 

därför är det viktigt att läraren är tydlig med vilka mål som ska uppnås och varför. 

Att få använda sitt språk innebär att skapa förståelse (Hansson, 2011) och om de 

förstår kan de använda ett fördjupat språk och ordförråd vilket kan innebära att de 

når ännu djupare kunskap. Dock tar det tid att utveckla problemlösningsförmågan 

(Grevholm, 2012). De elever som lyckades mindre bra i gruppdiskussionerna kan 

behöva tid för att lära sig att arbeta med problemlösning och se värdet i det.  

Att få arbeta tillsammans med andra uppfattades av båda de intervjuade eleverna 

som motiverande. Elev 1 menar att det blev roligare att få arbeta tillsammans, och 

då lär man sig. Däremot krävs tydliga riktlinjer för vad som förväntas av eleverna 

under gruppdiskussionerna då det framkom att det kunde vara en elev som inte 

deltog i samtal i en grupp om tre. Om det berodde på bristande motivation eller 

andra faktorer framgår inte. Riktlinjerna bör innefatta att alla elever ska ta ansvar 

för att de själva deltar i samtalen och låter andra delta. I helklassdiskussionen bör 

detta vara lärarens uppgift. Alla elever bör säga åtminstone något i helklass för att 

de ska få chans att öva på att presentera matematiska resonemang inför folk. Det 

är viktigt att alla deltar för att eleverna ska få möta olika verkligheter och 

perspektiv. Eleverna bör utveckla ett personligt ansvar och arbeta utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Det innebär i detta sammanhang att alla elever har 

ett ansvar att delta i samtalen och ser till att alla får komma till tals (Skolverket, 

2011).  

Elev 2 upplevde att det var bra att både få arbeta individuellt och i grupp. Detta 

upplever jag vara en viktig del i arbetet med problemlösning då alla elever ska få 

chans att förbereda sig och förstå vad som ska göras. Alla behöver olika lång tid 

på sig att förstå och detta ger alla elever chansen att i alla fall börja förstå vilket 

kan tas vid i gruppdiskussionen där de får sätta ord på sina tankar och höra andras. 

Denna del påminner om det individuella arbetet i matematikläroboken där 

hastighetsindividualisering är i fokus (Pettersson & Wistedt, 2013), men i detta 

avseende är syftet att alla elever ska få möjlighet att delta i samtalen. 

Den andra kategorin som framkom är hur eleverna använder begrepp. Under 

lektion 1 förklarade och använde läraren fler begrepp än under lektion 2. Eleverna 

fick chans att möta alla dessa, men frågan är om de integrerade begreppen i sitt 
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matematiska språk eller om dessa var allt för många för att eleverna fullt ut skulle 

förstå dem. Under lektion 1 fick som tidigare nämnt tog enbart en del av eleverna 

chansen att använda dessa i samtal. De som valde att inte delta i samtalen under 

helklassgenomgången använde inte dessa i samtal, däremot kan de ha använts när 

eleverna räknade i matematikläroboken. Arbetet skedde som tidigare nämnt under 

tystnad vilket gör det svårt att veta om de tänkte på dem under räkningen eller om 

de förstod och använde dem i rätt sammanhang. Under lektion 2 framkom färre 

begrepp, men dessa var alla viktiga inslag i problemlösningen vilket gjorde att 

eleverna använde dessa i gruppdiskussionen. Jag uppfattar det som att de använde 

begreppen där det fanns behov vilket alltså betyder att begreppsanvändningen blir 

meningsfull istället för ett krav. Att använda begreppen i samtalen är att ha ett 

gemensamt språk för vad man menar (Hansson, 2011). 

Den tredje kategorin handlade om variation, både vad gällande arbetssätt och 

innehåll. Skolverket (2003a) menar att elevers motivation och lust att lära 

påverkas starkt av att undervisningen är varierande, vilket även denna studie visar. 

De elever som intervjuades berättar att de oftast arbetar genom den 

undervisningsmetod som till störst del bedrivs idag med vissa inslag av andra 

arbetssätt. Undervisningen är till viss del varierad, men inte kontinuerligt. De 

intervjuade eleverna upplevde det som tråkigt att arbeta med en stor mängd av 

samma typer av tal. De menar att de mest sitter stilla och skriver. Elev 2 uttrycker 

även att det är olika bra för olika elever. För att kunna forma undervisningen så 

att den kan nå alla elever och ge dem möjlighet att lyckas krävs variation. 

Dessutom uttrycker en elev under observationen tydligt hur hen upplever att 

enbart arbeta i läroboken. Han frågar läraren om det är den typen av arbete som 

de kommer att göra under lektionen, när läraren svarar att de ska arbeta i 

läroboken uttrycker han med en suck ”Åh!”. Detta tolkar jag som ett uttryck för 

brist på motivation. 

När lektion 2 genomfördes gavs eleverna möjlighet att arbeta med konkret 

material, men få eleven visste hur de skulle använda detta. Det kan bero på att de 

är ovana att arbeta med denna typ av material och att de inte visste hur de kunde 

använda sig av det. Läraren hade under helklassgenomgången kunnat förklara hur 

de kunde använda dessa material eller fråga eleverna om de hade förslag på 

användningsområden. Att använda laborativt eller konkret material innebär att 

eleverna kan på ett tydligare sätt föra samman det konkreta och det abstrakta som 

till viss del ligger i matematikämnets natur (Pettersson & Wistedt, 2013). 
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Den fjärde, och sista, kategorin handlar om att eleverna ska få uppleva utmaning 

i matematikämnet. Detta efterfrågar framför allt elev 1, då hen upplever att 

matematik är långtråkigt när man måste arbeta med flera liknande uppgifter som 

behandlar samma lösningsmetod. Genom att arbeta varierat med öppna 

problemlösningsuppgifter eller rika matematiska problem kan elever fördjupa sig 

i en uppgift efter nivå (Larsson, 2007; Grevholm, 2012; Pettersson & Wistedt, 

2013; Lundgren & Lökholm, 2006). Genom att använda problemlösning för att 

eleverna ska möta nya matematiska områden får de chans att arbeta med 

matematik som är okänd och måste därmed finna nya vägar att finna 

lösningsmetoder. Genom att ge eleverna uppgifter som upplevs som utmanande 

för dem blir matematiken aldrig långtråkig, som en elev uttrycker i intervjun. Det 

kan leda till att eleven utvecklar en uppfattning om att ämnet är meningsfullt och 

motiverande. 

Avslutningsvis kan vi knyta detta till lärandet, som inte har varit i direkt fokus i 

denna studie. Eleverna som intervjuades menade båda att de lärde sig saker under 

arbete i matematikläroboken, liknande lektion 1, men att det var tråkigt till och 

från. De båda upplevde däremot att det var mer motiverande att arbeta med 

problemlösning tillsammans med andra. Elev 2 uppvisar beteenden som bekräftar 

detta. Dock uppvisar elev 1 liknande beteenden under lektion 1 och 2. Däremot 

menar elev 1 att det är roligt att arbeta med större problem tillsammans i en större 

grupp, och när man har roligt lär man sig.  

Elevernas uppfattning av lärande var liknande då de uttryckte att det innebar att 

arbeta i matematikläroboken utan att behöva hjälp och hinna räkna många tal. 

Elev 2 uttryckte att hen tycker att matematik är tråkigt men att det är bra att kunna 

när man blir vuxen. Arbetet med matematik blir meningslöst för det ger inte 

eleven något betydelsefullt i nuet. Elev 1 uttrycker det som att hen inte lärde sig 

något nytt under lektion 2 utan snarare insåg flera sätt lösa problemet på. Eleven 

inser inte att det är en viktig lärandesituation hen har upplevt. Att kunna uppfatta 

olika lösningsmetoder till ett och samma problem kan öka elevernas prestation i 

matematiken (Schukajlow och Krug, 2014) och detta är ett viktigt inslag i 

problemlösningsarbetet som i förlängningen kan leda till öka motivation. 

6.2 Metoddiskussion 

Resultatet påverkas starkt av den metod som väljs och hur den genomförs. Därför 

är det av stor vikt att ifrågasätta och presentera hur den skulle kunna genomföras 

på ett mer tillförlitligt sätt. 



Självständigt arbete i matematik, avancerad nivå, 15 hp 2015-05-31 

Martina Hansson 

 

41 

 

Jag utgick i denna studie ifrån att undersöka problemlösningens påverkan på 

motivationen hos eleverna. Jag valde att låta läraren genomföra 

problemlösningslektionen utifrån tidigare forskning och Larssons (2007) 

lektionsförslag vilket innebar att eleverna ska få chans att arbeta tillsammans med 

andra och samtala matematik. Det jag ställer mig kritisk till i detta sammanhang 

är ifall denna studie undersöker elevernas motivation i förhållande till 

problemlösning eller om den i själva verket undersöker motivation i förhållande 

till att arbeta i grupp. Jag upplever dock inte detta som ett problem då forskning 

menar att problemlösning innebär att få arbeta med uppgifter i grupp och möta 

andras uppfattningar och få använda sitt matematiska språk. Det är bland annat 

därför jag valde att inte fokusera mitt syfte på grupparbetet utan på 

problemlösning som jag ursprungligen utgick ifrån. 

Något som även bör diskuteras är om problemlösningen är ett spännande inslag i 

den undervisning som oftast utgår från matematikläroboken. Detta kan betyda att 

de beteenden som framkom under observationen som uppfattades som deltagande 

och engagerade kanske inte skulle uppfattats om denna lektion genomfördes vid 

flertalet tillfällen där eleverna fått vänja sig vid denna lektionsutformning. Läraren 

uttryckte att de hade arbetat på liknande sätt tidigare, detta är alltså inte helt och 

hållet nytt för eleverna men kanske innebär något som är ovanligt och spännande.  

En faktor som presenterats både som en fördel och en nackdel är att klassen som 

ingått i studien är känd av mig sedan tidigare. Å ena sidan är eleverna i klassen 

vana vid att jag befinner mig i klassrummet och jag blir inte ännu en faktor som 

gör den nervösa inför observationen. Å andra sidan upplevde jag att de är vana 

vid att kunna fråga mig om hjälp då jag är närvarande, vilket även skedde vid ett 

par tillfällen. Detta kan även påverka mina analys av observationen och 

intervjuerna då jag redan har en bild av hur eleverna är och vad det betyder att de 

beter sig på ett visst sätt eller säger en viss sak, både på gott och ont. 

6.2.1 Observation 

Det som framförallt påverkat denna observation är att den dokumenterades genom 

filmning. Det påverkade eleverna på så sätt att några blev nervösa och därmed 

eventuellt inte uppvisade beteenden som de vanligtvis gör. Under lektion 2 kändes 

eleverna mer avslappnade när det gällde filmkameran och kunde därmed visa upp 

genuina beteenden. Analysen av filmerna försvårades till viss del då filmkameran 

inte kunde täcka hela klassrummet vilket innebär att alla elever inte syntes och 

kunde inte analyseras vid flera tillfällen. Detta ledde dessutom till att ett av 
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intervjuobjekten inte syntes på film under lektion 2, men hen satt nära kameran 

vilket gjorde att eleven hördes på filmen. En erfarenhet som jag tar med mig är att 

analysera den första filmen och välja intressanta beteenden hos elever innan 

genomförandet av den andra filmen. Alternativt använda en kamera som täcker 

hela klassrummet. För att vara säker på att kameran filmar hela klassrummet 

kunde jag ha provfilmat innan, då hade jag kunnat välja att använda mig av två 

kameror alternativt att använda en annan kamera. 

6.2.2 Intervju 

Jag upplever att intervjun gav svar på det som jag hoppades få svar på. Eleverna 

upplevdes avslappnade och svarade ärligt på de frågor som ställdes. Däremot 

ifrågasätter jag mitt genomförande av intervjuerna då detta är en ny situation för 

mig och kan innebära att intervjuerna kanske hade givit mer om de genomförts på 

ett annat sätt. Jag genomförde intervjun liknande ett samtal för att eleverna skulle 

vara avslappnande vilket jag upplevde ge önskad effekt. De följdfrågor som 

ställdes upplever jag som relevanta och ledde till mer uttömmande svar. 

Genom att redan utifrån analysen av observationerna grupperat stoffet innan 

intervjuerna genomfördes kunde frågorna tydligare anpassats till de kategorier 

som sedan framkom. Jag hade velat ha möjlighet att genomföra kompletterande 

intervjuer då jag upplever att vissa frågor kunde följts upp ännu mer och därmed 

ge mer fördjupande svar, åtminstone från en av de intervjuade eleverna. Dock har 

studien begränsats på grund av den tidsåtgång som erbjöds. 

6.2.3 Problemlösningslektionen 

I sin helhet fungerar problemlösningslektionen bra. Den typen av problemlösning 

som Larssons (2007) uppgifter bygger på forskning och beprövad erfarenheter. 

Läraren i klassen fick inga tydliga instruktioner hur hen skulle presentera 

problemet och förväntningarna på lektionen, utan det är lärarens egna 

pedagogiska uttryck som kommer lyser igenom. Att läraren gick igenom vilka 

typer av metoder som är möjliga för att lösa problem kan ha begränsat elevernas 

egen kreativitet. Det kan till viss del liknas vid arbetet i läroboken där eleverna 

förbereds på vad de ska arbeta med för metod. Det behöver dock inte betyda att 

det är negativt för alla elever, en del kanske behöver stöd för att komma igång 

med det individuella arbetet över huvud taget. Kanske är detta en anpassning till 

individerna i klassen, vilket jag inte kan veta. Dock är detta något som lärare 

behöver vara medvetna om.  
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För att utveckla problemlösningslektionen kan mer fördjupande frågor ingå i 

problemet, som att till exempel finna en formel för n meter stängsel. Dessutom 

skulle eleverna få formulera egna liknande problem, men tyvärr tillät inte 

tidsåtgången att ha med detta moment i denna observation. Ytterligare utveckling 

kan vara att i helklassdiskussionen låta eleverna gå tillbaka till problemet och 

försöka finna ytterligare en metod för att lösa det. På så sätt skulle det framkomma 

fler lösningsmetoder vilket kan ge en mer omfattande diskussion där metoderna 

kan jämföras. Något som är viktigt är att det tar tid att erövra förmågan att lösa 

problem, därför kräva mycket övning för att det ska bli det effektiva lärande 

verktyg som det har potential att vara (Grevholm, 2012). 

6.3 Konsekvenser för undervisningen 

Utifrån de kategorier som har kunnat utrönas under studien kommer konsekvenser 

för undervisningen att presenteras. 

Det är viktigt att variera arbetet för att nå alla elever. Därför uppmuntrar studien 

lärare att planera undervisning utifrån olika arbetssätt. Problemlösning är ett bra 

verktyg för att lyckas göra undervisningen mer varierad. 

Eleverna i studien upplevde att det var motiverande att arbeta tillsammans med 

andra. De behöver få använda sitt matematiska språk, där matematiska begrepp 

ingår, och skapa förståelse i samtal med andra elever där olika perspektiv och 

uppfattning kommer fram. Därför bör lärare ge sina elever chansen att arbeta i 

grupper, både mindre och större. Även detta kräver variation. Det upplevdes 

positivt att får arbeta både enskilt och i grupper, för att kunna förbereda sig för 

diskussionen. 

Läraren behöver även skapa förståelse för elevernas individuella kunskapsnivå. 

Eleverna behöver uppgifter som utmanar dem. Uppgifterna får inte vara för lätta, 

men inte heller för svåra. Även gällande detta kan problemlösning vara ett bra 

alternativ där frågorna går att anpassa efter sin förmåga. Eleverna kan alltså arbeta 

med samma uppgift men anpassa den utifrån metod de väljer. 

6.4 Fortsatta studier 

För fortsatta studier kan jag rekommendera att undersöka hur motiverande 

problemlösning är i sig själv utan att eleverna arbetar i grupper. Problemlösning 

verkar till störst del ha undersökt i samband med arbete i grupp vilket försvårar 

uppgiften att svara på frågan om problemlösning i sig är motiverande. 
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Jag rekommenderar även att genomföra studier på motivation och interaktion. En 

intressant fråga att fördjupa är om interaktion är ett uttryck för motivation, vilket 

jag har utgått ifrån i denna studie. 
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7.0 Slutsats 

Problemlösning är en effektiv arbetsmetod för att nå ökad motivation & lust att 

lära men är liksom allt arbete inte enbart i sig själv lösningen. Hur eleverna 

upplever motivation är individuellt och alla elever kan inte uppleva att 

problemlösning ökar motivationen och lusten att lära. För att optimera och lyckas 

variera undervisningen behöver problemlösning kompletteras med andra typer av 

arbetssätt för att nå alla elever, där även läroboken kan ingå. Fördelen med att 

arbeta med problemlösning är att uppgifterna är öppna där elever kan lösa 

uppgiften med hjälp av olika metoder, de är verklighetsanknutna, de är lätta att 

nivåanpassa och att eleverna får arbeta tillsammans. På grund av 

problemlösningens mångsidighet kan vi nå olika sorters lärande då det är elevens 

egen tolkning och vilken metod eleven väljer som styr.  

Att eleverna får arbeta tillsammans med andra upplevdes som motiverande och 

har stora fördelar då eleverna får samtala och använda sitt matematiska språk, där 

bland annat användningen av begrepp ingår. Att låta eleverna samtala i grupp 

verkar vara en vedertagen undervisningsmetod vid arbete med problemlösning, 

och det verkar vara befogat. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är fördelaktigt att använda sig av 

problemlösning på ett genomtänkt sätt i undervisningen där eleverna får arbeta i 

grupper som är sammansatta utifrån deras egenskaper. Problemlösning kan vara 

en del av lösning, men långt ifrån hela. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

Tydlig med att jag är passiv observatör. 

 Ja Nej 

Samtalar de matematik 

(Blir lite slumpmässigt, 

de samtal jag hör medan 

jag går runt) 

 

 

 

 

 

 

 Enstaka gång Återkommande 

Hur många deltar i 

samtalen (helklass) 

 

 

 

 

 

 

 Eleverna, genom 

handuppräckning 

Läraren 

Hur fördelas ordet  

 

 

 

 

 

Generell uppfattning: 
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Bilaga 2 

Lektionsplanering problemlösning 

Inled med att introducera att vi kommer att jobba med ett problem hela lektionen 

och att det är ett problem som går att lösa på flera olika sätt. Det som förväntas av 

eleverna är att de ska: 

Diskutera; dvs. framföra sina tankar och idéer och låta alla komma till tals. 

Komma fram till en gemensam lösning som alla förstår och är överens om. 

Vara redo att ”redovisa” lösningen i helklass. 

Det är viktigt att alla förstår problemet innan de sätter igång och jobbar med det. 

Jag tar med snören som är 100 cm som de kan använda om de vill.  

Problemet: Fåren i hagen 

Ganesh och Åsa har 100 m stängsel som de ska använda för att bygga en 

rektangulär (fyrkantig-alltså att den får vara kvadratiskt, vilket är lösningen på 

problemet) fårhage. Ganesh och Åsa vill göra en så stor hade som möjligt för att 

fåren ska få mycket plats att röra sig på. 

Frågor att diskutera i grupper: 

Vilka blir fårhagens mått om den ska vara så stor som möjligt? Fördelar 

och nackdelar med lösningsmetoden ni kommit fram till? 

Försök finna en regel för måtten hos den största möjliga fårhage som kan 

byggas med s meter stängsel. 

Finns det flera sätt att hitta lösningen än den ni kommit överens om? 

Hitta på ett liknande problem och lös det. 

Ungefärlig tidsåtgång under lektionen: 

Inledning, se till att alla förstår. 

Ca 5 minuter för att individuellt försöka lösa problemet. 

Ca 15-20 minuter i smågrupper för diskussion. De bör delas in i grupper om 3 

elever som kan komplettera varandra kunskapsmässigt. 

Resterande tid för helklassdiskussion med fokus på olika metoder de har använt, 

för- och nackdelar de har kommit fram till. Låt varje grupp berätta hur de löste 

problemet. 
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Bifogar bild med lösningsförslag som kan tas upp i helklassdiskussion (Larsson, 

2007, s. 66). 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Vad tycker du om matematik? 

Hur brukar ni arbeta? Vad är bra? Vad är dåligt? 

Vad tyckte du om lektionen med hagen? Vad var bra? Vad var dåligt? 

Hur skulle du vilja jobba med matematik? 
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Bilaga 4 

Hej! 

Jag heter Martina och är student på lärarprogrammet på Örebro Universitet. Jag 

har tidigare haft praktik i klassen. Jag ska skriva uppsats och ska genomföra en 

undersökning. Jag kommer att observera i klassrummet med hjälp av en 

filmkamera och senare genomföra några intervjuer med ljudinspelning. Mitt syfte 

är inte att bedöma eleverna utan att undersöka hur de upplever en viss typ av 

undervisning. Allt är anonymt och jag har tystnadsplikt, ingenting kommer att 

kunna leda tillbaka till skolan, klassen eller enskilda elever i min uppsats. Det är 

endast jag och min handledare som kommer att ha tillgång till film- och 

ljudinspelning. Jag skulle uppskatta om ert barn fick delta då jag upplever att alla 

bidrar med viktiga tankar och åsikter. 

Får ert barn delta i film- och ljudinspelning?  

        Ja 

        Nej 

Om ni har en kommentar eller något önskemål finns möjlighet att komplettera 

nedan: 

 

Kommentar:______________________________________________________ 

Vårdnadshavare 1             Vårdnadshavare 2 

______________________________       ______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


